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הקדמה
במרכזה של מערכת החינוך בעמק המעיינות עומד המפגש. מפגש של ילד עם עצמו, עם סביבתו ועם החברה. 

מפגש המאפשר להורים, מורים, תלמידים ותושבים לחלום, להתנסות, ללמוד ולגלות את החוזקות שלהם ולממשן. 
תהליך זה של מפגש וגילוי פועל במסגרת תכנית העל של המועצה "עמק חינוך" לה שותפים משרד החינוך, בתי 

הספר, הגיל הרך, החינוך הבלתי פורמלי והקהילות. 
נבנתה שפה אזורית של יחד, הנותנת מקום של כבוד לייחודיות של כל קהילה ומסגרת, וליצירה ויזמות במרחבי 
הלמידה המגוונים. נוצרים שיתופי פעולה רב מגזריים ומבוססי חוזקות, מתהוות יוזמות פדגוגיות רבות וקמים 

מרחבי חדשנות בתוך בתי הספר, הגנים וברחבי המועצה.
כל פינה, כל תא שטח, כל מרחב, הם חלק מהיותו של העמק בית הספר אחד גדול. "בית ספר" המתרחש לאורך כל 

שעות היממה, בתחומים רבים ומגוונים. בעמק אפשר למצוא תלמידים מבתי הספר היסודיים הלומדים עם וותיקים 
בגיל עוז או במתנ”ס, ילדים צעירים לומדים עם בני נוער, תלמידים עובדים יחד עם חקלאים או תעשיינים ועוד. 

אל תוך מערך זה וכקומה נוספת, מצטרף תחום הSTEM. לתחום החדשני ופורץ הדרך הזה, אנו יוצאים ביחד עם 
השותפים הוותיקים והטובים שלנו מהפדרציה היהודית בקליבלנד, לתוכנית שמתחילה בשנת לימוד ותכנון ותהווה 

עוגן מרכזי של פיתוח העמק בשנים הבאות.

יורם קרין – ראש המועצה האזורית עמק המעיינות

STEMaianot אבני היסוד של
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סיכום מקורות הלמידה
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שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:
חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:
מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:

שרי דגן
דיוק, ד' )2006(. המפתח לשימור מהפכים בית ספריים מוצלחים.

4 - המאמר רלוונטי ללמידת ה STEM כיוון שהוא סוקר קטגוריות 
שונות אשר הכרחיות בתהליכי שינוי הנשמרים לאורך זמן )חסונים 

דיים מעבר להמראה(.
מהם השינויים שיש לבצע על מנת להפוך דפוס של הישגים נמוכים.

1. מנהיגות- לא ניתן לזהות סגנון מנהיגות מוגדר החיוני לתהליך שינוי.
2. תהליכים ארגוניים- שינו במבנה ארגוני ויצירת משרות ייעודיות 

לתחום השינוי ומיקוד המשימה. 
3. מעורבות הורים וקהילה-הקשר בין הישגים וקהילה.

1. רק שינוי מקיף יצליח
2. שינוי מותאם לנסיבות 

3. בתוך הקטגוריות שנבדקו יש שינויים שהם הכרחיים.
4. ביה"ס יסודיים נתונים כיום בעיצומו של שינוי ומהווים ארגון מורכב 

ומסובך הרבה יותר.
5. ראיית התמונה הכוללת לצד הירידה לפרטים הם המפתח לשימור 

מהפך.
מיקוד במשימה, מערך מוסכם של אמונות יסוד, מנהיגות מבוזרת, 
תכניות המספקות זמן למידה נוסף, מיסוד צוותי עבודה העוסקים 

בתכנון וניתוח התקדמות התלמידים, שיתוף מתמיד בנתונים, פיתוח 
מקצועי המבוסס על צרכי התלמידים, הערכה מתמשכת, שיתוף הורים 

וקהילה.
מיקוד משימה-הצלחה במבחנים מתוקנים של המדינה.

הכרת הפרמטרים, סקירה מול תהליכי השינוי בעמק בכל אחד 
מביה"ס, דיוק העבודה עם צוותי המורים ברוח העמק, חיבור הקהילה 

וההורים לתהליכים.
המחקר סוקר ממצאים מביה"ס ציבוריים בארה"ב הלומדים כ-180 
ימים בשנה- תכניות המספקות זמן למידה נוסף לפני או אחרי זמן 

הלימודים.

אנשים!

היה לי מעניין לקרוא ולהשוות לקורה בדקלים. 
המאמר סוקר שינויים שיש לעשות על מנת לשנות הישגים נמוכים 
כשהאמירה "הצלחה במבחנים מתוקנים של המדינה". אני חושבת 

שאנחנו עדיין לא שם. קיים פער בין השיח בפורום המנהלים והסגנים 
לבין השטח וזה יוצר מתח ובלבול גם בביה"ס.
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שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:
עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 

ע"י מקור המידע:
הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:
מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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רויטל לבגורן
Star J., Chen J., Taylor M., Durkin K., Dede C. & Chao T. (2014).

 Studying technology-based strategies for enhancing motivation in

.mathematics

4 - מדובר בטכנולוגיות שניתן להשתמש בהן גם בעמק המעיינות

למצוא את הקשר בין שימוש בלמידה טכנולוגית לבין מוטיבציה 
STEM ללמוד מקצועות

עפ"י הממצאים, הקשר הוא קטן / צנוע.
המחקר מתבסס על ההנחה שיש קשר בין מוטיבציה )ללמוד 

מקצועות )STEM לבין אמצעים טכנולוגיים ולכן יש להשקיע בכך.
הצלחות צנועות בלבד.

הצורך להשקיע גם בפיתוח מקצועי של מורים.

שלושת  המרכיבים הטכנולוגיים המתוארים במאמר )למידה 
באמצעות VR למידה דרך אתר אינטרנט אינטראקטיבי ולמידה ע"י 

סרטונים( מיושמים בעמק המעיינות.
כל מה שנדרש, קיים וזמין.

לחזק את הקשר בין למידה טכנולוגית לבין מוטיבציה ללמוד 
.STEM מקצועות



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
משאבים החסרים לעת עתה בעמק:

מחשבות נוספות העולות מהלמידה:
נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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איריס דבורקין
עשור, א' )2005(. טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר.

פרופ' אבי עשור. ראש המסלול לפסיכולוגיה חינוכית. ראש המחלקה 
למוטיבציה במחלקה לחינוך. אונ' בן-גוריון

5 - מוטיבציה פנימית מאפשרת למידה ממניעים של עניין ומשמעות 
ומחייבת שליטה במיומנויות.

תפקיד מרכזי של המערכת החינוכית ושל המחנך, לסייע ללומד 
לתפוס את הלמידה כמאפשרת גיבוש ומימוש ערכים ומטרות אישיים 

)מוטיבציה הכרתית(.
מוטיבציה פנימית כרוכה בתחושת הנאה וזרימה. 

היא אמצעי לבניית זהות )מה באמת מעניין אותי(.
מאפשרת תפיסה של קשרים רבים ומגוונים בין מושגים. 

מאפשרת יצירתיות וגמישות )אין חשש מהפסד תגמולים או 
מתחרותיות ולכן ניתן לנסות רעיונות חדשים(.

מצבי מוטיבציה פנימית תורמים לקידום האווירה החברתית.
מוטיבציה פנימית היא תוצר של שרשרת סיבתית הכוללת גורמים 

תוך-אישיים )מחשבות ורגשות של הלומד הקשורים לסיפוק צרכיו 
הבסיסיים( וסביבתיים )התנהגויות מורה ולומדים אחרים המתסכלות 

את הלומד או תומכות בצרכיו(. 
לכל אדם שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים: אוטונומיה )הכוונה 
עצמית- עצמאות, בחירה, משמעות, ביטוי עצמי אותנטי(, תחושת 

יכולת )מסוגלות והשפעה(, תחושת קשר, שייכות ובטחון. החוויה של 
מוטיבציה פנימית עונה על צרכים אלה.

מספר רב של מחקרים מעיד על למידת עומק, שיפור אקלים חברתי 
ובניית האישיות.

קידום תחושת אוטונומיה ומשמעות אינה ערובה כנגד הזדהות עם 
ערכים אנטי אנושיים.

ניתן ליישם את כל הגורמים המחזקים מוטיבציה פנימית: מעורבות 
תומכת של מורה תחזק את הצורך בקשר, שייכות ובטחון. הבניית 

הלמידה תחזק את תחושת היכולת. האפשרות לבחור וההכרה 
בחשיבות הנושא, תחזק את תחושת האוטונומיה והביטוי העצמי.

שיעורי בחירה, מרחבי למידה חוץ כיתתיים )שביל העמק, עידן 
טכנולוגי, נש"ר(, נפגשים. כולם מגלמים בתוכם את מרכיבי היסוד של 

הגישה.
ראה תשובה קודמת. גם רעיון "מרחבים" מקדם זאת.

המשאב העיקרי הוא ההבנה של המורים כי הדבר תלוי בהמשך שינוי 
הגישה ללומד וללמידה.

הקשר האישי וההיכרות המעמיקה בין מורה לתלמיד ובין התלמיד 
לבין חבריו הוא תשתית בסיסית והכרחית ליצירת מוטיבציה פנימית. 

נדרשת למידה בקבוצות קטנות.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

מחשבות נוספות העולות מהלמידה:
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מיכל אברכהן
 Landman L. (n.d.).From Early Learning to Workforce: The STEM

.pipeline in Israel
ראש מנהל למחקר ופיתוח באורט ויועצת אסטרטגית להשפעה 

חברתית
4 - הצוות החינוכי בעמק עסוק בשאלה ומתלבט על הדרך. המאמר 

מחזק את החשיבה, הדחיפות בעיסוק ומציע רעיונות לשינוי שאפשר 
לאמץ או להרחיב מהלכים בראשיתם.

הוכחת הנחיצות בשינוי מוחלט של סדרי עדיפות הלאומי בכל 
המשרדים וגם במערכת החינוך וטיפול אורכי רציף מגן הילדים ועד 
לשוק העבודה. הנחת היסוד שיש להתאים החינוך לעולם העבודה 
העתידי המתבסס ברובו על מקצועות.stem  במאמר ניתוח של כל 

האתגרים במשלבי הגיל השונים וההזדמנויות לשינוי.
דרוש שיח הדוק ומקצועי בין משרד החינוך, הרשויות המקומיות 

האקדמיה והתעשיה. הרשויות הינן שחקן שווה ערך למשרד לאקדמיה 
ולתעשייה

החינוך לתחומי הstem  לא צריך לכוון למען הצבא וצהל אלא הצבא 
צריך להיות חלק מהמשימה הלאומית ולהיות חלק מההכשרה 

וההבנייה של כוח האדם למטרה הלאומית הגדולה יותר, עולם מדע 
ותעשייה מפותים ומובילים. הצבא שלב בהכשרה שיש לנצל ולהכיר בו 

רשמית.
  stemכדי להרחיב ולהגדיל משמעותית את כמות לומדי מקצועות ה

ולהפוך הנושא ליעד לאומי יש גם צורך לאתר גם פוטנציאל לא ממומש 
מאוכלוסיית הנשים, הערבים והחרדים.

שיתוף פעולה ושילוב כוחות לאומי בין משרדי הכרחי לחולל את השינוי 
המיוחל.

תשתית מנטלית ערכית הרואה את המצוינות נשענת על מוטיבציה, 
התמדה ועבודה קשה.

הגדרה רשמית ממלכתית שזהו יעד לאומי אליו מופנים המשאבים 
לטובת התלמיד, המורה והמעסיק.

לא התיימר לכך אלא ניתח המצב הקיים והדרכים לטיפול בשינוי.
שיתופי פעולה אמתיים בין כל הגורמים, שינוי קרדיטציה באקדמיה, 
שינוי מפתח הבונוסים לסטודנטים, שינוי תקציבי, הכשרה והשבחה 

של צוותי חינוך ומורים והתאמתם להוביל דור העתיד לעבר מקצועות 
העתיד.

הכשרת צוות, דיאלוג עם האקדמיה, דיאלוג ושיתוף פעולה עם 
התעשייה, תכנית לימודים מהגיל הרך , השקעת משאבים ממוקדי 

stem , איתור תלמידות ואם יש גם אוכלוסיה חרדית ועוד...
הדברים בהבניה ויש תשתית טכנולוגית והתכווננות מנטלית, בסיס 

בהחלט מבטיח ליצירת שינוי וזה הרבה מאוד
חלק מהמשאב האנושי, חלק מתשתיות, הכרה והבנה של הצורך לא 

פחות חשוב
מרתק ומלהיב להיכנס לעומק אתגר



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:
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עפר לניר
גישה הוליסטית לחינוך מדעי-דיספלינה, אפקטיביות, הוגנות.

חינוך מדעי
5 - המאמר עוסק במוטיבציה ללמוד מדעים וטוען כי פליאה סקרנות 

וצדק חברתי צריכים להיות גורמים מרכזיים. להבנתי זה הכיוון שאנחנו 
צריכים ללכת.

המאמר מציג את הרעיון המרכזי של תוכנית DreamiT, שפעלה בבתי 
הספר הציבוריים בשיקגו בשנים 2014-2015, כחלק מפיתוח הרעיונות 

של STEM בעיר. 
לשם כך הוא מתאר שלושה חקרי מקרה של מורים שהשתלמו ולימדו 

 K-12. בתכנית במשך שנה בכיתות
מטרת המאמר לבחון כיצד התרגול בכתה עזר להבין את הדיסאפלינה 
המדעית, כיצד קידמו המורים חוויות אפקטיביות של פליאה וסקרנות 

בכיתותיהם וכיצד משתמשים המורים במדע ככלי המקדם שוויון ופותר 
בעיות חברתיות. עוד נבחנו מרכיבים של חקר, יצירה, ושיתוף בכתה.

על מנת ששיעור מדעים יצליח לעורר מוטיבציה אצל התלמידים ללמוד 
המורים צריכים:

א. לכבד את מקומם של התלמידים והידע שהם מביאים לכתה ולאפשר 
להם להביא בעיות ותובנות מתוך הקהילות שמהם הם באים.

ב. לעדכן את מקומה של המתודולוגיה בשיעור ככזאת שאינה עומדת 
בפני עצמה, אלא כלי המסייע לחשיבה יצירתית, בה תלמידים לומדים 
להציב שאלה מדעית, לחקור אותה באופן שיטתי ובכך להגיע להסבר 

של תופעת טבע.
ג. ישנה חשיבות רבה לחלקים הרגשיים בשיעור. לכן צריך להשתמש 

בהרבה בסיפורים ובמטאפורות.
לאורך השנים למדע היה מקום חשוב בחברה. הוא יצר צמיחה כלכלית, 

צדק חברתי, ואסתטיקה, ואפשר לאנשים להתקדם בעבודה ולהעלות 
את רמת החיים שלהם. 

מבחנים בסיכון גבוה אשר נהוגים בבתי הספר הורסים מוטיבציות אלה 
וגורמים לכך שתלמידים משתעממים ואינם מבינים את הקשר בין 
למידת מדעים לבין האינטרס האישי הפוליטי או הסביבתי שיש בו.

את המדע מתייגים כקשה ומשעמם בגלל תכנית נוקשה, המבוססת 
בעיקר על מתודולוגיה ועל עובדות מתוך תפיסה שקרית בה נדמה 

שאלו היו הדברים שהניעו מדענים ויצרו את התגליות שלהם.
את המדענים הניעו תמיד אידיאלים של יופי ואסתטיקה, ורעיונותיהם 

באו כתוצאה מרגשות עזים והשראה.
כמו כן המדע יוצר אי שיווין חברתי, כלי נשק וסמים, תומך במעמד 

הביניים, ובגבר הלבן ופוגע בהצלחה אחת של המורים הייתה להפוך 
את המדע מיעוטים ובנשים. לכן צריך ללמד מדע גם מתוך תפיסה של 
צדק חברתי. המדענים צריכים לשאוף לשרת את כלל החברה ולפתור 

בעיות שאין להם תשובות.



מיכל אברכהן
 Landman L. (n.d.).From Early Learning to Workforce: The STEM

.pipeline in Israel
ראש מנהל למחקר ופיתוח באורט ויועצת אסטרטגית להשפעה 

חברתית
4 - הצוות החינוכי בעמק עסוק בשאלה ומתלבט על הדרך. המאמר 

מחזק את החשיבה, הדחיפות בעיסוק ומציע רעיונות לשינוי שאפשר 
לאמץ או להרחיב מהלכים בראשיתם.

הוכחת הנחיצות בשינוי מוחלט של סדרי עדיפות הלאומי בכל 
המשרדים וגם במערכת החינוך וטיפול אורכי רציף מגן הילדים ועד 
לשוק העבודה. הנחת היסוד שיש להתאים החינוך לעולם העבודה 
העתידי המתבסס ברובו על מקצועות.stem  במאמר ניתוח של כל 

האתגרים במשלבי הגיל השונים וההזדמנויות לשינוי.
דרוש שיח הדוק ומקצועי בין משרד החינוך, הרשויות המקומיות 

האקדמיה והתעשיה. הרשויות הינן שחקן שווה ערך למשרד לאקדמיה 
ולתעשייה

החינוך לתחומי הstem  לא צריך לכוון למען הצבא וצהל אלא הצבא 
צריך להיות חלק מהמשימה הלאומית ולהיות חלק מההכשרה 

וההבנייה של כוח האדם למטרה הלאומית הגדולה יותר, עולם מדע 
ותעשייה מפותים ומובילים. הצבא שלב בהכשרה שיש לנצל ולהכיר בו 

רשמית.
  stemכדי להרחיב ולהגדיל משמעותית את כמות לומדי מקצועות ה

ולהפוך הנושא ליעד לאומי יש גם צורך לאתר גם פוטנציאל לא ממומש 
מאוכלוסיית הנשים, הערבים והחרדים.

שיתוף פעולה ושילוב כוחות לאומי בין משרדי הכרחי לחולל את השינוי 
המיוחל.

תשתית מנטלית ערכית הרואה את המצוינות נשענת על מוטיבציה, 
התמדה ועבודה קשה.

הגדרה רשמית ממלכתית שזהו יעד לאומי אליו מופנים המשאבים 
לטובת התלמיד, המורה והמעסיק.

לא התיימר לכך אלא ניתח המצב הקיים והדרכים לטיפול בשינוי.
שיתופי פעולה אמתיים בין כל הגורמים, שינוי קרדיטציה באקדמיה, 
שינוי מפתח הבונוסים לסטודנטים, שינוי תקציבי, הכשרה והשבחה 

של צוותי חינוך ומורים והתאמתם להוביל דור העתיד לעבר מקצועות 
העתיד.

הכשרת צוות, דיאלוג עם האקדמיה, דיאלוג ושיתוף פעולה עם 
התעשייה, תכנית לימודים מהגיל הרך , השקעת משאבים ממוקדי 

stem , איתור תלמידות ואם יש גם אוכלוסיה חרדית ועוד...
הדברים בהבניה ויש תשתית טכנולוגית והתכווננות מנטלית, בסיס 

בהחלט מבטיח ליצירת שינוי וזה הרבה מאוד
חלק מהמשאב האנושי, חלק מתשתיות, הכרה והבנה של הצורך לא 

פחות חשוב
מרתק ומלהיב להיכנס לעומק אתגר
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שאלות הנוגעות לחיי היום יום כמו למה משתמשים במלח להמסת 
השלג, איך קשורה הבריאות שלנו למדע ואיזה אתגרים עומדים 

בפני הקהילה שלי הניתנים לפתרון באופן מדעי הפכו את הלמידה 
לרלוונטית יותר.

חיבור של מספר תחומים מדעיים ושאינם מדעיים עם טכנולוגיות 
שונות כמו בניית אתרי אינטרנט ועריכת סרטים הפכו את הלמידה 

למעניינת יותר.
חיבור בין צדק ואקטיביזם חברתי לבין מדע טכנולוגיה יכול לגרום 
לתלמידים להפוך להיות סוכני שינוי בקהילות שלהם ולעלות את 

המוטיבציה ללמידה.
אצל התלמידים יש תפיסה-מוטעית המאופיינת באינרציה ושכחה 

שהם תוצאה של מערכת החינוך המודרנית המלמדת אותם לשנן 
עובדות ולהמשיך הלאה. כך נוצרות גם עמדות המאופיינות בפנטזיה 

שאינם קשורות למודלים מדעיים אותם ניסו ללמד )שינוי עונות השנה 
מתרחשת כתוצאה מהמרחק בין כדור הארץ לשמש(.

כשהידע הדיגיטלי הקיים הוא רב כל כך קשה ללמד תלמידים 
מיומנויות של דיסאפלינות שונות ועדיין להצליח לגרום להם ליצר את 

הסינתזה ביניהם באופן משמעותי.
את כולם

עידן טכנולוגי, חווה חקלאית, מורים מעוררי ויוצרי השראה.
בעיקר אנרגיות

יצירת עוד מרחבים בתוך בתי הספר ומחוצה להם.

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:
חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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מור קרסין
 DeWitt J. & Arch L. (n.d.). ASPIRES Young people’s science and career

.aspirations, age 10 –14
מחקר שנעשה על הבנת שאיפות בנושא קריירה ומדעים של ילדים 

בגילאי 10-14.
4 - אין הפתעות במאמר הוא מראה לאחר מחקר עומק שמראיין 

ילדים רבים והורים רבים דברים ברורים לגבי תחום המדעים.
הבנה של שאיפות ילדים בגילאי 10-14 לבחור בתחום המדעים

עבודה עם משפחות, מדעים לכולם לא רק "לחכמים", יותר בנות 
אוהבות מדעים אך לא יבחרו זאת כמקצוע.

מחקר עומק בשלוש נקודות זמן- כיתה ו', כיתה ז' וכיתה ט', ראיונות 
שבוצעו לילדים ולהורים.

עבודה על התדמית של תחום המדעים, מדעים לכולם לא רק 
למצטיינים, לפשט את נושא המדעים כך שיתאים לנשים ושלא ייתפס 

כמקצוע לחנונים.

בעידן טכנולוגי יש הרבה מתוך מה שכתוב.
גם עידן טכנולוגי והדבר הנוסף זה בתוך בתי הספר, אם הלמידה של 
תחומי המדעים תהיה בדרך שונה ואטרקטיבית יותר יבחרו בתחום.

יהיה צורך בעבודה עם הורים וילדים על תדמית תחום המדעים.



מיכל אברכהן
 Landman L. (n.d.).From Early Learning to Workforce: The STEM

.pipeline in Israel
ראש מנהל למחקר ופיתוח באורט ויועצת אסטרטגית להשפעה 

חברתית
4 - הצוות החינוכי בעמק עסוק בשאלה ומתלבט על הדרך. המאמר 

מחזק את החשיבה, הדחיפות בעיסוק ומציע רעיונות לשינוי שאפשר 
לאמץ או להרחיב מהלכים בראשיתם.

הוכחת הנחיצות בשינוי מוחלט של סדרי עדיפות הלאומי בכל 
המשרדים וגם במערכת החינוך וטיפול אורכי רציף מגן הילדים ועד 
לשוק העבודה. הנחת היסוד שיש להתאים החינוך לעולם העבודה 
העתידי המתבסס ברובו על מקצועות.stem  במאמר ניתוח של כל 

האתגרים במשלבי הגיל השונים וההזדמנויות לשינוי.
דרוש שיח הדוק ומקצועי בין משרד החינוך, הרשויות המקומיות 

האקדמיה והתעשיה. הרשויות הינן שחקן שווה ערך למשרד לאקדמיה 
ולתעשייה

החינוך לתחומי הstem  לא צריך לכוון למען הצבא וצהל אלא הצבא 
צריך להיות חלק מהמשימה הלאומית ולהיות חלק מההכשרה 

וההבנייה של כוח האדם למטרה הלאומית הגדולה יותר, עולם מדע 
ותעשייה מפותים ומובילים. הצבא שלב בהכשרה שיש לנצל ולהכיר בו 

רשמית.
  stemכדי להרחיב ולהגדיל משמעותית את כמות לומדי מקצועות ה

ולהפוך הנושא ליעד לאומי יש גם צורך לאתר גם פוטנציאל לא ממומש 
מאוכלוסיית הנשים, הערבים והחרדים.

שיתוף פעולה ושילוב כוחות לאומי בין משרדי הכרחי לחולל את השינוי 
המיוחל.

תשתית מנטלית ערכית הרואה את המצוינות נשענת על מוטיבציה, 
התמדה ועבודה קשה.

הגדרה רשמית ממלכתית שזהו יעד לאומי אליו מופנים המשאבים 
לטובת התלמיד, המורה והמעסיק.

לא התיימר לכך אלא ניתח המצב הקיים והדרכים לטיפול בשינוי.
שיתופי פעולה אמתיים בין כל הגורמים, שינוי קרדיטציה באקדמיה, 
שינוי מפתח הבונוסים לסטודנטים, שינוי תקציבי, הכשרה והשבחה 

של צוותי חינוך ומורים והתאמתם להוביל דור העתיד לעבר מקצועות 
העתיד.

הכשרת צוות, דיאלוג עם האקדמיה, דיאלוג ושיתוף פעולה עם 
התעשייה, תכנית לימודים מהגיל הרך , השקעת משאבים ממוקדי 

stem , איתור תלמידות ואם יש גם אוכלוסיה חרדית ועוד...
הדברים בהבניה ויש תשתית טכנולוגית והתכווננות מנטלית, בסיס 

בהחלט מבטיח ליצירת שינוי וזה הרבה מאוד
חלק מהמשאב האנושי, חלק מתשתיות, הכרה והבנה של הצורך לא 

פחות חשוב
מרתק ומלהיב להיכנס לעומק אתגר

שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:
מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 

המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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יצחקי גולן ושולי לנדה
וינינגר, א' )2014(. נתונים על לימודי מדעים בפריפריה.

הכנסת - מרכז המחקר והמידע
4 - המאמר עוסק בנתונים על מקצועות המדעים בפריפריה

הצגת נתונים רב שנתית על תלמידים ועל כוחות הוראה בארבעה 
מקצועות מדעיים בחלוקה לפי אזורים גאוגרפיים

בשלושה מארבעה מקצועות שנבדקו )מתמטיקה, כימיה ופיזיקה ( 
שיעור הניגשים הנמוך ביותר לבחינת בגרות ברמת 5 יחידות - נמצא 

ברשויות מקומיות פריפריאליות מאוד. 
בשלושה מארבעת המקצועות שנבדקו )מתמטיקה, ביולוגיה, פיזיקה( 

המספר הגדול ביותר של תלמידים למורה נמצא במחוז תל אביב 
ובמחוז חיפה, ובכל ארבעת המקצועות המספר הקטן ביותר של 

תלמידים למורה נמצא במחוז צפון ומחוז מרכז.
השיעור הגבוה ביותר של מורים למדעים בעלי תואר שני ומעלה 
נמצא במחוז תל אביב ומחוז מרכז, והשיעור הנמוך ביותר נמצא 

בירושלים, צפון ודרום.
איסוף מידע רב שנתי )תהליך השינוי בלימודי המתמטיקה בולט 

ביותר(.

קיימת רק הצגת נתונים ולא תמיד במלואם וחסר ניתוח מקיף של 
הנתונים.

קיימים נתונים סטטיסטים המאפשרים למידה.

איסוף נתונים מבוקר ע"י חברת הערכה ומדידה.

כיצד להגדיר מדד פרפריאליות.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:

מחשבות נוספות העולות מהלמידה:
נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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מור דשן
 A mind for numbers - How to excel at math and science (even if you

(flunked Algebra
ללמוד איך ללמוד, מטה קוגניציה

4 - הספר מתאר שיטות למידה שמאפשרות לכל לומד להצליח 
בתחומי STEM וגם במקצועות אחרים.

לסתור את ההנחה ש STEM מתאים רק למי שיש לו כישרון מיוחד. 
לבסס את ההנחה שעם תשוקה, כח רצון ומיומנויות למידה נכונות כל 

.STEM אחד יכול ליהנות ולהצליח ב
1. יש מספיק מידע על תפקוד המוח בתהליכי למידה, אבל המידע לא 

מיושם בפועל.
2. שיטות מאוד פשוטות, יכולות לסייע לכל תלמיד להצליח. 

3. המחברת מונה גם מגוון שיטות שכולנו רגילים בהן אך הוכח שאינן 
יעילות ללמידה.

מקצועות STEM נבנים נדבך על נדבך, יש משמעות לתשתית שנבנית 
אצל הלומד.

על מנת להצליח בתחומים אלה יש צורך לארגן את הידע כך שניתן יהיה 
ליישם אותו תוך כדי התקדמות תהליך הלמידה וגם בבחינות.

מחסומים כמו לחץ, חוסר יכולת לפתור בעיות, תקיעות מחשבתית, 
בעיית ריכוז, תסכול גבוה, דחיינות, שכחה של חומר קודם שנלמד 

וכדומה - מעכבים את ההצלחה הלימודית.
התבססות על מגוון רחב של מחקרים העוסקים בלמידה, כמו גם על 

חקרי מקרה, סיפורים וראיונות של אנשי חינוך ומרצים מארצות הברית.
קורס בסגנון של "ללמוד איך ללמוד" יכול להתאים למגוון גילאים וסוגי 

בתי ספר. השיטות פשוטות וקלות ליישום.
מתודות הלמידה המוצגות בספר מכוונות בעיקר ללמידה מסורתית 

ולהצלחה בבחינות. מהבחינה הזו אין כאן פריצת דרך פדגוגית.

מורים מנוסים, רצון טוב.
לדעתי לא חסר דבר. יש צורך לבצע התאמה של הרעיונות לישראל 

בכלל ולעמק בפרט.

למחברת הספר, פרופ', ברברה אוקלי, יש קורס בקורסרה עם כל 
המידע. ניתן לחשוב על שיתוף פעולה עם אן - ותוכנית אנגלית, ולכוון 
מורים ותלמיד תיכון, ללמוד את החומר ישירות מהמקור, זה גם יסייע 

לטפח לומד עצמאי.



מיכל אברכהן
 Landman L. (n.d.).From Early Learning to Workforce: The STEM

.pipeline in Israel
ראש מנהל למחקר ופיתוח באורט ויועצת אסטרטגית להשפעה 

חברתית
4 - הצוות החינוכי בעמק עסוק בשאלה ומתלבט על הדרך. המאמר 

מחזק את החשיבה, הדחיפות בעיסוק ומציע רעיונות לשינוי שאפשר 
לאמץ או להרחיב מהלכים בראשיתם.

הוכחת הנחיצות בשינוי מוחלט של סדרי עדיפות הלאומי בכל 
המשרדים וגם במערכת החינוך וטיפול אורכי רציף מגן הילדים ועד 
לשוק העבודה. הנחת היסוד שיש להתאים החינוך לעולם העבודה 
העתידי המתבסס ברובו על מקצועות.stem  במאמר ניתוח של כל 

האתגרים במשלבי הגיל השונים וההזדמנויות לשינוי.
דרוש שיח הדוק ומקצועי בין משרד החינוך, הרשויות המקומיות 

האקדמיה והתעשיה. הרשויות הינן שחקן שווה ערך למשרד לאקדמיה 
ולתעשייה

החינוך לתחומי הstem  לא צריך לכוון למען הצבא וצהל אלא הצבא 
צריך להיות חלק מהמשימה הלאומית ולהיות חלק מההכשרה 

וההבנייה של כוח האדם למטרה הלאומית הגדולה יותר, עולם מדע 
ותעשייה מפותים ומובילים. הצבא שלב בהכשרה שיש לנצל ולהכיר בו 

רשמית.
  stemכדי להרחיב ולהגדיל משמעותית את כמות לומדי מקצועות ה

ולהפוך הנושא ליעד לאומי יש גם צורך לאתר גם פוטנציאל לא ממומש 
מאוכלוסיית הנשים, הערבים והחרדים.

שיתוף פעולה ושילוב כוחות לאומי בין משרדי הכרחי לחולל את השינוי 
המיוחל.

תשתית מנטלית ערכית הרואה את המצוינות נשענת על מוטיבציה, 
התמדה ועבודה קשה.

הגדרה רשמית ממלכתית שזהו יעד לאומי אליו מופנים המשאבים 
לטובת התלמיד, המורה והמעסיק.

לא התיימר לכך אלא ניתח המצב הקיים והדרכים לטיפול בשינוי.
שיתופי פעולה אמתיים בין כל הגורמים, שינוי קרדיטציה באקדמיה, 
שינוי מפתח הבונוסים לסטודנטים, שינוי תקציבי, הכשרה והשבחה 

של צוותי חינוך ומורים והתאמתם להוביל דור העתיד לעבר מקצועות 
העתיד.

הכשרת צוות, דיאלוג עם האקדמיה, דיאלוג ושיתוף פעולה עם 
התעשייה, תכנית לימודים מהגיל הרך , השקעת משאבים ממוקדי 

stem , איתור תלמידות ואם יש גם אוכלוסיה חרדית ועוד...
הדברים בהבניה ויש תשתית טכנולוגית והתכווננות מנטלית, בסיס 

בהחלט מבטיח ליצירת שינוי וזה הרבה מאוד
חלק מהמשאב האנושי, חלק מתשתיות, הכרה והבנה של הצורך לא 

פחות חשוב
מרתק ומלהיב להיכנס לעומק אתגר

שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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איתן שטרסברג
אייזנמן, ת', דרורי, ר' והורוביץ, א' )אין תאריך(. דו"ח ביקור בארה"ב.

ביקור ומפגש עם מומחים ומוסדות בעיקר בהיבטי דרכי הוראה 
והכשרת מורים

3 - ניתן לזקק תובנות לגבי ה-STEM, אך רוב המאמר עוסק בשאלת 
הכשרת וליווי מורים בעולם והזיקה בין העניין הזה לרמת מערכת החינוך.
בעיקר תיאור של ביקור ומפגשים בדגש על הכשרת מורים, ליווי מורים 

ויצירת קהילות מורים.
1. ניתוק בין גופים אקדמיים מחקריים בתחום החינוך לבין הקורה בשטח. 

2. מושגים כמו למידה חוויתית, למידה משמעותית וכו' הופכים להיות 
 back to פחות טרנדים ונרשמת תנועת מטוטלת במדינות כמו קנדה של

.the basics
3. הוראה איכותית כמושג שנבנה בעולם המערבי דרך הפריזמה של 

גברים לבנים: חשיבה תעשיתית, כלכלית שנועדה לאפשר לתלמידים 
להשתלב בסדר הקיים. בסאב טקסט אין חינוך לביקורתיות, למהפכנות, 

למרידה.
לא ניתן לדבר על שיטה אלא יותר על רשמי ביקור שמהם עולה שהרבה 
מאוד פרדיגמות המקובלות בארץ ובעולם בנושא חינוך והוראה, כלל לא 

בטוחות: מהי הוראה איכותית, על מה צריך להיות הדגש בקהילת מורים 
)רק על התלמיד(, ריכוזיות מול ביזור במערכת החינוך, חשיבות או אי 

חשיבות הקוהרנטיות ועוד.
מהדוגמאות שהובאו אכן ניתן להצביע על הצלחות במקומות מסוימים

מקור המידע אקלקטי, לא תמיד מובן ולא בנוי מתודולוגית נכון. כך 
שקשה לזקק אתגרים וקשיים מלבד קריאת התיגר שבו על מוסכמות 

בעולם החינוך.
.STEMחשיבות ההבנה והתובנות דווקא של התלמידים ב

חינוך למהפכנות )בערבון מוגבל(
.basicsויחד עם זאת לא לפחד מה

הנושא של מורים מובילים מוסמכים.

יש מרכיבים בחינוך למהפכנות, ביקורתיות. דגש על הבנת התלמידים
קהילות מורים.

רצון ופתיחות
מרכז עידן

ההון האנושי
לא נראה לי שחסרים.

ההתלבטות בין ריכוזיות לביזור מצד המערכת והדרישות שלה.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:
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בועז שוורץ
שולחן עגול/ סוקרטס

עבודה קבוצתית
3

הרעיון מתבסס על האומנה כי לימוד טקסט בדיאלוג, מפרה את 
הלימוד

על מנת להצליח חייבים, לבחור טקסט נכון, לחבר בין אנשים נכונים, 
לשאול את השאלות הנכונות, חלוקה מספרית נכונה

התלמידים יכולים ורוצים ללמוד בעצמם

מומחיות המנחה! רצון התלמידים



מיכל אברכהן
 Landman L. (n.d.).From Early Learning to Workforce: The STEM

.pipeline in Israel
ראש מנהל למחקר ופיתוח באורט ויועצת אסטרטגית להשפעה 

חברתית
4 - הצוות החינוכי בעמק עסוק בשאלה ומתלבט על הדרך. המאמר 

מחזק את החשיבה, הדחיפות בעיסוק ומציע רעיונות לשינוי שאפשר 
לאמץ או להרחיב מהלכים בראשיתם.

הוכחת הנחיצות בשינוי מוחלט של סדרי עדיפות הלאומי בכל 
המשרדים וגם במערכת החינוך וטיפול אורכי רציף מגן הילדים ועד 
לשוק העבודה. הנחת היסוד שיש להתאים החינוך לעולם העבודה 
העתידי המתבסס ברובו על מקצועות.stem  במאמר ניתוח של כל 

האתגרים במשלבי הגיל השונים וההזדמנויות לשינוי.
דרוש שיח הדוק ומקצועי בין משרד החינוך, הרשויות המקומיות 

האקדמיה והתעשיה. הרשויות הינן שחקן שווה ערך למשרד לאקדמיה 
ולתעשייה

החינוך לתחומי הstem  לא צריך לכוון למען הצבא וצהל אלא הצבא 
צריך להיות חלק מהמשימה הלאומית ולהיות חלק מההכשרה 

וההבנייה של כוח האדם למטרה הלאומית הגדולה יותר, עולם מדע 
ותעשייה מפותים ומובילים. הצבא שלב בהכשרה שיש לנצל ולהכיר בו 

רשמית.
  stemכדי להרחיב ולהגדיל משמעותית את כמות לומדי מקצועות ה

ולהפוך הנושא ליעד לאומי יש גם צורך לאתר גם פוטנציאל לא ממומש 
מאוכלוסיית הנשים, הערבים והחרדים.

שיתוף פעולה ושילוב כוחות לאומי בין משרדי הכרחי לחולל את השינוי 
המיוחל.

תשתית מנטלית ערכית הרואה את המצוינות נשענת על מוטיבציה, 
התמדה ועבודה קשה.

הגדרה רשמית ממלכתית שזהו יעד לאומי אליו מופנים המשאבים 
לטובת התלמיד, המורה והמעסיק.

לא התיימר לכך אלא ניתח המצב הקיים והדרכים לטיפול בשינוי.
שיתופי פעולה אמתיים בין כל הגורמים, שינוי קרדיטציה באקדמיה, 
שינוי מפתח הבונוסים לסטודנטים, שינוי תקציבי, הכשרה והשבחה 

של צוותי חינוך ומורים והתאמתם להוביל דור העתיד לעבר מקצועות 
העתיד.

הכשרת צוות, דיאלוג עם האקדמיה, דיאלוג ושיתוף פעולה עם 
התעשייה, תכנית לימודים מהגיל הרך , השקעת משאבים ממוקדי 

stem , איתור תלמידות ואם יש גם אוכלוסיה חרדית ועוד...
הדברים בהבניה ויש תשתית טכנולוגית והתכווננות מנטלית, בסיס 

בהחלט מבטיח ליצירת שינוי וזה הרבה מאוד
חלק מהמשאב האנושי, חלק מתשתיות, הכרה והבנה של הצורך לא 

פחות חשוב
מרתק ומלהיב להיכנס לעומק אתגר

שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:
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צופית שריג
סקירת ספרות- פרסונאליזציה של הלמידה

פדגוגיה
5 - המאמר משקף שפה חדשה וכוללנית שיכולה לתת למענה 

לחשיבה המחודשת שלנו על למידה בבית הספר. השיטה משפרת 
ומקדמת הישגים בצורה מובהקת.

מטרת המאמר להגדיר ולהסביר את משמעותה של הפרסונאליזציה 
בהוראה, לפרט את יתרונותיה ואת האמצעים שהיא דורשת על מנת 

לצאת אל הפועל.
1. פרסונאליזציה של הלמידה מנצלת את הטכנולוגיה כדי למפות 

בצורה מדויקת ולקדם כל תלמיד בדיוק על פי יכולותיו ועל פי הדרך 
המתאימה לו.

2. פרסונאליזציה של הלמידה מקדמת את עבודת ההוראה ממקום של 
מעניק יודע למקום תומך, מלווה ומנחה את הלמידה באופן מעשי.

3. פרסונאליזציה של הלמידה היא שפה ללמידה משמעותית שמקיפה 
את כל תהליך הלמידה, מדייקת אותו, עורכת מיפוי, מציעה בסיס 

ללמידה ולבסוף עורכת משוב והערכה בכל שלב. הדרך מעציה את 
הלומד ומעניקה לו אחריות ללמידה שלו.

עקרונות של בחירה, של אחריות אישית בלמידה . הלמידה מבוססת 
על השונות המובהקת בין הלומדים והבנה כי כל אחד ואחת לומדים 

בדרכים שונות. הלמידה יוצאת מנקודת הנחה שכל אחד יגיע ללמידה 
איכותית עד כדי מומחיות בתחום שלמד, כל אחד בדרך המיוחדת לו 

ובתקופת זמן שונה מחברו.
מקור המידע מפרט בפרק שלם על בתי ספר הפועלים בשיטת 

הלמידה הזו וכן מציג המאמר סיכומי מחקרים המראים כי בדרך 
זו תלמידים מצליחים לקחת אחריות על הלמידה, היו יותר בעלי 

מוטיבציה ופחות ייאוש. תהליכי הבקרה וההערכה של המורים היום 
מדויקים ותכופים יותר. התלמידים העידו כי ניתנה להם בחירה 

גדולה יותר, ויחסים בין המורים לתלמידים היו חזקים וטובים יותר. 
ברמת ההישגים נרשמה השפעה גבוהה בכל המקצועות ובעיקר 

במתמטיקה.
כאשר המורים לא מספיק מקצועיים ללמד בשיטה זו, כאשר המנהל 

לא מוביל את הדרך ולא מסייע לצוות לעבור את התהליך בעצמו, 
וכאשר הטכנולוגיה לא מצליחה לשרת את תהליך הלמידה מסיבות 

שונות.
דברים נוספים שיכולים להוות אתגר בתהליך- פחד של המורה 

מאובדן שליטה, חוסר הבנה של המורה את מהות הלמידה, מחסור 
במורים בתחילת הדרך ובהטמעת תהליכי הלמידה, פער בין דרישות 

המשרד להגה למומחיות בתחום תוכן בזמן נתון לבין תהליך הלמידה 
הפרסונאלי שבו כל אחד מגיע למומחיות בזמן שלו, קושי במציאת 

כלים טכנולוגיים שישרתו את תהליך הלמידה הנ"ל ועוד...



מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:

תהליך של מיפוי, של כתיבת תכנית אישית, של התמחות בתחום 
מסוים, של למידה עצמאית בהנחיית מורה

האבסולוטיות של השיטה. לא נכון ללמוד רק בדרך זו מכיוון שהדרישה 
היום של משרד החינוך היא להגיע למומחיות בתחומי תוכן נתונים 
בזמן נתון. במידה ונתעלם מהדרישה הנ"ל ניצור פערים לא רצויים 

לתלמידינו. נצטרך ליצור איזונים בין הדברים וללכת במקביל בין 
הערוצים השונים. אפשר גם לשלב את שיטת הלמידה הפרסונאלית 

בלמידת חומר מתוך תכנית הלימודים הנדרשת ואפשר גם לפסוע 
במקביל אליה

תכנית "מרחבים" היא ברוח הדברים. החינוך האישי בביכורים וכן 
מרחבי הלמידה בביכורים מתחילים לתת לתלמידים את הבחירה 

ואת העצמאות בלמידה.
קודם כל מנהלים שמאמינים בדרך ומוכנים ללמוד אותה. הגמישות 

הפדגוגית מאפשרת להכשיר את המורים על פי השיטה.
עזרים טכנולוגיים מכוונים לשיטה.

מאמר מעורר השראה. מראה עד כמה אנחנו בתחילתה של הדרך. 
צריך הכוונה מדויקת כדי להעמיק ולהמשיך.

חשוב לבקר בבית ספר משעולים בעתלית.
אם רוצים שזו תהיה שפה בעמק, חייבים ללמוד אותה לעומק, להיות 

מומחים ולהטמיע אותה באופן הדרגתי. לאיגום משאבים, לפחות 
בשלב הלמידה, אפשר לשתף פעולה יחד.
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שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
משאבים החסרים לעת עתה בעמק:

מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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אסנת אבני
אבן זהב, ע' וחזן א' )2016(. ניתוח אסטרטגי של מערכות חינוך:  ניהול 

סיכונים של החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל.
מדע וטכנולוגיה

4 - משום שהמחקר עוסק בכך שאם מערכת החינוך תטפח את 
מקצועות המדע וטכנולוגיה ותייצר הון אנושי שמתמחה במקצועות 

הללו, הדבר ישפיע באופן כללי על חוסנה של מדינת ישראל.
כחלק מהמדינה הזו וכחלק ממערכת החינוך אם נוביל לטיפוח 

מקצועות אלו כאן בעמק נתרום תרומה משמעותית לחברה .
המחקר התמקד במיפוי לזיהוי סיכונים באמצעות swot ובשאלה האם 

ניתן ליישם תהליך ניהול סיכונים במקצועות מדע וטכנולוגיה.
1. בשנת 2018 יחסרו בין -1400 3700 מורים למקצועות מדע 

וטכנולוגיה מנגד יעלה הביקוש מצד התלמידים למקצועות הללו . 
2. למערכות בתעשייה, צבא והאקדמיה יש ביקורת על מערכת החינוך 

על מחסור בבוגרים בתחומים הללו.
3. ישנו יחס ישיר בין הצלחת ההיטק הישראלי- לקידום וטיפוח הון 

אנושי שמתמחה במקצועות מדע וטכנולוגיה.
משתתפי המחקר אנשי חינוך, אקדמיה, תעשייה, צבא ופילנתרופים 

 -T שיש להם זיקה לתחומי מדע וטכנולוגיה עברו ניתוח איומים
: S-,חוזקות- W ,חולשות- O הזדמנויות, ו-

הם מביאים הצעות ליעול ושיפור בעקבות המחקר.
קשיים וכשלים שעולים מכך שמערכת החינוך לא עושה מספיק בכדי 
לעודד את התלמידים לבחור במסלולים אלו ולא עושה מספיק בכדי 

שאנשי חינוך שכבר עוסקים במקצועות אלו ישתלמו ויפרחו ואף 
יתגמלו יותר משאר המקצועות.

גם להתחיל במיפוי ראשוני כמו הswot מתוך הבנה שיש צורך להבין 
מהם החוזקות ומשאבים שקיימים באזורנו, מהם החולשות והסיכונים 

ולבנות תכנית שמתווה דרך איך לנהל אותם בעזרת ההזדמנויות 
והחוזקות שמצאנו.

כן העידוד וההבנה שמשהו צריך להשתנות בתחומים אלו וזה שקיים 
מרחב כמו עידן טכנולוגי שהדגש הוא על עידוד הטכנולוגיה

העידן, לימוד האנגלית שהתחלנו בעמק, ההיטק שמתפתח....
עוד מקומות שנותנים הזדמנות שווה לעוד ילדים להגיע למרחבים 

שיש בהם זיקה לטכנולוגיה... לא כולם מגיעים לעידן אצלנו זה מוגבל 
)בשק"ד( אפילו מרחבים בית ספריים שיש בהם תיכנות ולגו רובוטי.

שצריך למקד את עיקר הלמידה וההתנסות והחשיפה לתלמידים 
במקצועות אלו כבר מגיל צעיר ובכלל שמערכת החינוך תעשיר הון אנושי.. 
ותיצור שיתופי פעולה בין בעלי העניין שיש להם זיקה לטפח תחומים אלו 

כמו צבא אקדמיה ותעשייה מתוך הבנה המשמרת את תפקיד מערכת 
החינוך כאחראית על החינוך הציבורי במדינה , אך מאפשרת גם למגזרים 

האחרים לפעול באופן המסייע לה בהשגת יעדי החינוך.
איך מערכת החינוך יכולה להשתפר בנושא זה מתוך הבנה שיש לה 

אחריות כלפי המדינה, האם מדינת ישראל משקיעה מספיק משאבים?



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:
חידושים הנלמדים ממקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
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שלומית ברק
דביר, ק', זורמן, ר' וקרק, ר' )2016(.  ממצאי מחקר על הפוטנציאל 

של תלמידות להצטיין במקצועות: מתמטיקה, פיסיקה וכימיה.
מחקר סטטיסטי

5 - המחקר עוסק בדרכים לקידום תלמידות מהפריפריה בתחומי 
המתמטיקה, פיזיקה וכימיה

להציג נתונים ודרכים לקידום ופיתוח
א. יש פער משמעותי בין מספר התלמידים והתלמידות הניגשים 

לבגרות מורחבת במתמטיקה ופיזיקה. לעומת זאת בכימיה יש פער 
לטובת התלמידות.

ב. תפקיד ה*אבות* חשוב ומשמעותי בסיוע בלימודי מדעים 
מדוייקים.

ג. במיוחד בחברה הערבית, יש משקל לגורמים סביבתיים ויחס 
הסביבה ללימודים ולאפשרויות התעסוקה בעידוד הבנות להצליח.

המקור עוסק בעיקר בהבאת הממצאים כבסיס לדיון.
שלושה סוגי אתגרים:  

1. מערכת שאינה עונה על הקושי היחסי של התלמידות במקצועות 
אלו.

2. הורים - בעיקר אבות - שאינם מעורבים מספיק ואינם מעודדים 
מספיק את הבנות. 

3. סביבה חברתית שאינה רואה במקצועות אלו חשיבות מספקת ו/
או שאינה חושפת בפני הבנות את אפשרויות התעסוקה הנגזרות 

ממקצועות אלו.
מחקר מעמיק יותר בבתי הספר שלנו לגבי תלמידים ותלמידות 

במקצועות אלו, ונסיון למפות צרכים. קבוצת תיגבור מגדרית.
אופק תעסוקתי - האם יש אופק תעסוקתי בעמק למקצועות אלו?

עתידים ורשת דרכא הכניסו הרבה מרכיבים שמעודדים בנות 
ותלמידים בכלל במקצועות אלו.

עתידים, מורים טובים.
לדעתי פיתוח של עבודת חקר בפיזיקה ומגמת כימיה יוכלו לקדם 

תלמידות.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:
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תאיר שטרן
הורוביץ, א' וקמחי א' )2015(. החשיבות של היקף לימודי המתמטיקה 

בתיכון ללימודים אקדמיים ולקריירה העתידית של תלמידים בישראל.  
מחקר בנושא השפעת לימודי מתמטיקה בתיכון על גובה 

השכר העתידי
4 - מקור חשוב להבנת ההשפעה הישירה של לימודי המתמטיקה 

בתיכון על עתידו התעסוקתי של התלמיד. מאיר את ההבנה שלתהליך 
הSTEM בעמק עשויות להיות תוצאות מרחיקות לכת, אפילו בצורת 

חיזוק הקהילות. 
לקשר בין היקף לימודי המתמטיקה בתיכון לעתידו התעסוקתי של 

התלמיד, מבחינת סוג משלח היד וגובה השכר.
1. קיים קשר הדוק בין היקף היחידות במתמטיקה בתיכון, לבין גובה 

השכר העתידי של התלמיד. היקף של 5 יח' בציון בינוני )75( מנבא שכר 
גבוה ב14.5% מהיקף של 4 יח' בציון 100. 

2. נשים יושפעו לטובה יותר מגברים מבחינת גובה השכר אם יגדילו 
את היקף היחידות במתמטיקה בתיכון. שכרן של הנשים יעלה ב13%, 

לעומת שכרם של הגברים שיעלה ב6%. 
3. במקצועות החינוך, היהדות ומדעי הרוח, גובה השכר של בוגרי 5 יח' 

מתמטיקה, בעלי תואר אקדמי, נמוך ב50% משכרו של עובד בתחום 
המחשבים ללא בגרות במתמטיקה וללא תואר אקדמי.

הגדלת מספר התלמידים הניגשים ל5 יח' מתמטיקה, גם במחיר 
של ירידה בציון הבגרות הסופי, תביא להגדלה בהיקף התעסוקה, 

הלימודים האקדמיים והשכר העתידי של אותם התלמידים.
המקור מציע גישה שתוצאותיה לא נבדקו עדיין.

מספר התלמידים שבוחרים ללמוד מתמטיקה בהיקף של 5 יח' נמצא 
בירידה. אולי משום שהתלמידים והוריהם לא מבינים את ההשלכות? 

אולי משום שהאינטרסים של בתיה"ס והמורים אינם חופפים לאלה של 
התלמידים? או שהמאמץ הכרוך בכך מרתיע?

1. הפיכת מקצוע המתמטיקה לאטרקטיבי יותר ומאיים פחות, על ידי 
שיפור איכות ההוראה, בתיכונים ובבתיה"ס היסודיים. 

2. הגברת המודעות של התלמידים והוריהם לחשיבות לימודי 
המתמטיקה, על ידי פעילויות הסברה וחשיפה למוסדות אקדמיים 

והמגזר העסקי.
לתמרץ כלכלית את בתיה"ס להגדיל את מספרי התלמידים הניגשים ל5 
יח' במתמטיקה. עלול ליצור לחץ על התלמידים שנובע מהמניעים הלא 

נכונים.
תכנית קדם עתידים הפועלת בשני התיכונים בעמק, מיישמת את שני 

המרכיבים להלן )שיפור איכות ההוראה על ידי תכנית תגבורים עם 
מורים מעולים וחשיפה לאקדמיה ולתעשיה(.



משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות הלמידה:
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צוותים מעולים בבתיה"ס, מועצה דוחפת והרבה רצון טוב.
אוניברסיטה גדולה קרובה תסייע מאוד.

כמה חשוב שהתלמידים יכירו את הנתונים האלה בבואם לבחור כמה 
הם מוכנים להשקיע ולהתאמץ וכמה חשוב שלא לשבור את רוחם של 

התלמידים שבאמת לא מסוגלים לגשת ל5 יח'.
האם וכיצד יש לעודד תלמידים מוכשרים לבחור במקצועות החינוך 

ומדעי הרוח כאשר השכר במקצועות אלו אינו משקף את יכולותיהם?
יש צורך לשים דגש על עידוד תלמידות ללמוד מתמטיקה בהיקף של 5 

יח', על מנת לצמצם את פערי השכר העתידיים בין נשים לגברים.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:
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נגה גיל-בשיא
"אמון הורים-מורים: כל מפגש הוא הזדמנות."  הכתבה נכתבה על 
סמך עבודתה של ועדת מומחים שהתמקדה בנושא 'קשרי הורים-

מורים בסביבה משתנה'  מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך, 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

אילה ולודבסקי יובל אחראית על הפצת תוצרים ופיתוח ידע ארגוני ב 
'יזמה למחקר יישומי בחינוך' .קודם לכן עבדה כאנליסטית ב'מכון ראות' 

ועסקה בפיתוח ידע והדרכה בג'וינט ישראל, מכון ון-ליר והאגודה 
לזכויות האזרח. בעלת M.A בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד 

ובוגרת התכנית להכשרת מנהיגות חינוכית צעירה בפריפריה מטעם 
מכון מנדל למנהיגות.

5 - למידה טובה של כל תחום שהוא, בנויה בין השאר על טיב המורה. 
מורה שיש בו אמון מצד המערכת, ההורים והתלמידים - פורח בעצמו 

ומצמיח את תלמידיו. בנוסף, מיומנויות המאה ה21 עוסקות רבות 
ביכולת תקשורת וקשרים בין אנשים. המאמר הזה מסייע להבין זאת.

להראות כי אמון בין הורים למורים חשוב ביותר:
"המחקר מראה באופן חד משמעי כי קשר מיטיב ומותאם בין ההורים 

לאנשי החינוך, תורם להתפתחות הילד והמתבגר בכל ההיבטים: לימודי, 
חינוכי, חברתי ורגשי. ההשפעה הגדולה של האמון בין ההורים לאנשי 

החינוך על התפתחות התלמידים נובעת מכך שלהורים ולאנשי החינוך 
יש אחריות משותפת לילדים, וכדי להצליח בנשיאת אחריות זו, יש צורך 

באמון."
לא חושבת שאלו חידושים. יותר ממקדים ומבהירים את תפקידיו של 

המושג "אמון" בלמידה:
3  צורות בהן אמון בין הורים למורים מסייע להתפתחות התלמידים

אמון מסייע בפיתוח ידע על התלמיד ושיפור ההתאמה אליו: ההורה 
והמורה מכירים את הילד בצורה שונה. אמון הדדי מאפשר להורה 

ללמוד על הילד שלו מהמורה ולהגיב אליו טוב יותר, וכן מאפשר למורה 
ללמוד מההורה על הילד וללמד אותו טוב יותר.

אמון מקדם שיתופי פעולה: אמון הדדי מפחית את התמריץ לעקוב 
ולפקח אחד אחרי השני ובכך מסייע להורה ולמורה לעבוד יחד למען 

מטרות משותפות. הורה שסומך על המורה של ילדו, יסכים בקלות רבה 
יותר לפעול יחד איתו/ה. מורה שסומך על ההורה ייטה לקבל יותר את 

עצתו לגבי התלמיד.
אמון מייצר פתיחּות לחדשנות: אווירה של אמון בין הורים למורים 
מעודדת יוזמה והתנסות בדרכי פעולה חדשות, מתוך ידיעה שגם 

טעויות וכישלונות יתקבלו כחלק מתהליך מתמיד של למידה ושיפור.



עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:
מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
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המאמר נותן מספר דרכים המקדמות אמון:
התגייסות סביב מטרה משותפת: כאשר נפגשים עם הורים, חשוב 

להבהיר שהרצון להיטיב עם התלמיד הוא מטרה משותפת של ההורים 
והמורים, גם כשיש חילוקי דעות.

תיאום ציפיות: כדי ליצור שיתוף פעולה בין המורה להורים, חשוב 
לשוחח עם ההורים, לתאם ולהבהיר את תחומי האחריות של ההורים 

והמורים ביחס לתלמיד, מה מצופה מהמורה לדווח להורים ולהפך. 
חשוב מאוד שהמשימות של כל אחד משני הצדדים – המורה וההורים, 

יהיו מוגדרות כהלכה וברורות לשני הצדדים ושכולם יסכימו עליהם. 

מתן נראות למסוגלּות: הבסיס לאמון של הורים באנשי החינוך הוא 
יצירת התחושה שאנשי החינוך בבית הספר טובים מבחינה מקצועית. 

יש לתת את הדעת על כך שלא די להיות מקצועי – חשוב להבהיר 
ולהראות להורים את המקצועיות הזו. 

הפגנת עקביות וכנות אישית: חשוב להבהיר להורים כי הנך עומד/ת 
מאחורי ההצהרות שלך באופן עקבי, גם אל מול היתקלויות 

במכשולים ובהתנגדויות. 
ראו בכל מפגש הזדמנות: אמון נבנה מתוך אינטראקציות בין אנשים. 
כל אינטראקציה עם הורים היא הזדמנות לבנות אמון או לשבור אותו.

המאמר הזה מתמצת מחקר שלם. מכיוון שכך, מציג רק את הפן 
החיובי של העיסוק באמון. בפן הביקורתי, נראה שיכול להיות מצב 
שמרוב שמתמקדים ביצירת אמון )שלוקחת זמן!( - עלולים לשכוח 

את הלמידה שבמרכז. בנוסף, נדרשת למידה כיצד מייצרים אמון. 
לעיתים עלולים להתבלבל בין הרצון ליצור אמון להיותו של הילד 

במרכז שזו )לטעמי( גישה הרסנית.
כולם...זו משימה משותפת שלנו

קיימת בעיקר המודעות לחשיבות האמון. אבל פחות הסתכלות על 
האמון ככלי עבודה מקצועי.

ההון האנושי והמוטיבציה





סיורים במקומות מקדמי STEM בארץ ובעולם

סיכום מקורות הלמידה
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שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
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בועז שוורץ ושלומית ברק
המרכז האקדמי לנוער במכללת כנרת

הנדסת מים
5 - עיסוק בקידום מצוינות בקרב תלמידי האזור בעיקר 

בתחום המדעים.
קליטת תלמידים מבתי ספר לתכניות חקר ומצוינות בתוך המכללה, 

וכן שילוב תכניות של המכללה בתוך בתי הספר.
פדגוגיה עם תלמידים מצטיינים: 

1. שילוב במרחב האקדמי. 
2. מפגש עם אנשי אקדמיה. 

3. עבודות חקר שמבוססות על בחירה ועצמאות של התלמידים.
עיקרון שאם נביא את התלמידים למרחב פדגוגי מתאים ונאפשר 

להם בחירה והגדרת יעד מחקרי - הלמידה שלהם תהיה משמעותית 
ומעמיקה.

השתלבות מתמשכת של תלמידים במגוון התכניות של המרכז, 
השפעה על תחום חקר המים, שיתופי פעולה עם מכללות נוספות.

קושי של תלמידים להתמיד לאורך זמן בתהליך החקר והעבודה. 
קושי נוסף - עלות יקרה לבית הספר.

מרחבי למידה מגוונים שמאפשרים השתלבות של התלמידים בעולם 
האקדמי.

שיתופי פעולה עם עידן טכנולוגי וחוות עדן, עבודות חקר המלוות על 
ידי אנשים מומחים מהאזור.

מכללה אקדמית. אך ניתן להתחבר למכללת כנרת.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:
חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:

מספר סידורי / 17

27

איתן שטרסברג ורויטל לבגורן
מכון דוידסון לחינוך מדעי
חינוך מדעי ברחבי הארץ

4 - מגוון של תכניות למורים ולתלמידים המתאימים גם לעמק 
המעיינות.

הפצת החינוך המדעי בקרב המורים והתלמידים.
חינוך מדעי ניתן לכל מגוון האוכלוסיות )נוער בסיכון, מתקשים, ל"ל, 

מחוננים, מצטיינים ועוד(, התכניות הן ברובן תכניות העשרה הניתנות 
בשעות אחה"צ, התכניות מיועדות למורים, לתלמידים וגם לקהל 

הרחב. המכון מקיים גם תחרויות, מחנות מדע וכיו"ב.
במכון דוידסון מאמינים בחיבור בין אנשים למדע, ולכן יוזמים, 

מארגנים ומפעילים קשת רחבה של תכניות חינוכיות. המכון חותר 
להיות מוקד מקצועי לתלמידים, הורים והקהל הרחב, כמו גם למורים, 

אנשי אקדמיה ממשל וחינוך.
כן, המגוון הרחב של התכניות וההיענות להן מעידות על הצלחה.

המגוון רחב מדי ופונה למגוון רחב מדי של אוכלוסיות.
השתלמויות למורים, תכניות לתלמידים ולבתי ספר, פעילויות 

מקוונות, ימי מדע, מחנות מדע, תחרויות מדע.
פעילויות לקהל הרחב )ביקור בגן המדע(.

עידן טכנולוגי
גן מדע.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

משאבים החסרים לעת עתה בעמק:
נושאים לדיון בצוות למידה:
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תאיר שטרן
צוות פיתוח ההדרכה במוזיאון המדע בירושלים

מדע וטכנולוגיה לציבור הרחב
5 - המוזיאון מרכז תכניות המשלבות גורמים רבים בקהילה בעשיה 

החינוכית, לטובת כולם.
לעורר סקרנות ולהעמיק הבנה בתחומי המדע והטכנולוגיה בקרב 

האוכלוסיה הרחבה, בדרכים לא פורמליות.
1. תכנית יתרון עירוני מדעי - יצירת רשת מחברת בין מוסדות החינוך 
בעיר לבין כל הגורמים העוסקים במדע וטכנולוגיה )גן חיות, גן בוטני, 
נוער שוחר מדע באונ' העברית, מעבדות בלמונטה, ירושלאב, מוזיאון 

הטבע, התחנה לחקר ציפורים, מוזיאון המדע(, במטרה להביא תלמידים 
לעריכת מחקרים מדעיים איכותיים במסגרת לימודי המדעים בביה"ס. 

רשת התמיכה כוללת חיבור בין מוסדות החינוך לגורמים בעיר, הכשרת 
מורים וליווי לאורך התהליך. השנה יש 120 כיתות ו' ו-ט' בתכנית.

2. בתי ספר פתוחים לקהילה - גיוס משאבים בתוך הקהילה )אקדמיות, 
תעשיות, יזמים וכו'( לעבודה עם תלמידים על פרויקטים שיתרמו 

לקהילה. למידה מבוססת פרויקט, קהילה מגוייסת לחינוך ואחריות 
חברתית בנשימה אחת. את גיוס המשאבים והחיבור עם בתיה"ס 

מובילים אשכולות הפיס. השנה שותפים בתכנית 10 אשכולות פיס. 
המלצה ללמידה מאשכול פיס קריית משה. 

3. חינוך טכנולוגי לגיל הרך - השתלמות גננות ליצירת סדנה לתיקון 
צעצועים בתוך הגן, על ידי הילדים עצמם, מתוך תפיסה שאומרת 

שהילד המשתמש בצעצוע יודע הכי טוב איך כדאי לתקן אותו. סדנה 
כזאת מחייבת אבזור בציוד וחומרי יצירה + מרכז למידה וחקר בנושא 
)ספרים מאוירים, סרטונים וכו'( + אמצעים תומכי מוטוריקה )בעיקר 

אמצעי אחיזה כמו כליבות ומגרעות בשולחן(.
1. ביסוס הלמידה על רלוונטיות לתלמיד וצורך אמתי הנובע מהשטח - 

הם הסוד להצלחה בחינוך המדעי טכנולוגי. 
2. מורים צריכים לעבור תהליך חקר שלם בעצמם לפני שיוכלו להנחות 

תלמידים בביצוע תהליכי חקר. הכשרת המורים בתחום אם בכלל 
קיימת, דלה מאוד והמורים מתקשים במשימה. 

 STEM ,ושפה STEM :3. חיבור בין דיסציפלינות לכאורה מנוגדות
ומוזיקה, STEM ואמנות וכו'...

ממוצב כאחד ממוזיאוני המדע המובילים בארץ, מאות אלפי תלמידים 
משתתפים בפעילויות ויוזמות המוזיאון בשנה.

חוסר יכולת לבנות תכניות בהתאמה מלאה לקהל יעד ספציפי. 
מסוגלים להציע רק פעילות מתוך סל קיים, בגלל היקף הפעילות הנרחב.
שלושת החידושים שרשמתי לעיל, בדגש על בתי ספר פתוחים לקהילה.
מלא מלא אנשים טובים דוברי שפה קהילתית שישמחו לשתף פעולה.

גורם מרכז ומסנכרן.
ללמוד כיצד עובד אשכול פיס

 )מרכז מעבדות וטכנולוגיה משותף למס' בתי"ס בשכונה אחת(.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:
מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:
משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

נושאים לדיון בצוות למידה:
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תאיר שטרן
אתי אורון - מנהלת פרויקט היפטיה במוזיאון המדע בירושלים

עידוד נערות לעיסוק בתחום המדעים והטכנולוגיה בדגש על יצירת 
סביבה תומכת.

4 - מחקרים מראים שהגורם המשפיע ביותר על נערות לעסוק 
במדעים וטכנולוגיה, הוא תמיכה ועידוד של הסביבה המשפחתית 

והקהילה.
הבניה והנגשה של התכניות הקיימות לעידוד נערות, באופן שייצור 

שינוי ניכר בשטח )מתוך תפיסה שהתכניות הקיימות לא באמת 
מייצרות שינוי משום שאינן מטפלות בסביבה(.

1. אותרו שלושה גורמים מתווכים שבמפגש נכון עם בני נוער עשויים 
לקדם עיסוק במדע וטכנולוגיה: מורים, מדריכים במוזיאונים וגופי 

חינוך בלתי פורמליים, מהנדסים. עבור כל סוג של גורם מתוך פותחו 
תוכני הדרכה מותאמים. 

2. התכנים עוסקים בשלושה נושאים עיקריים: בחירה מוטה לעומת 
בחירה מודעת, פיתוח תמונת עתיד, התאמת תכניות קיימות 

למגוון אוכלוסיות.
3. העבודה מתבצעת בעיקר מול מורים מובילים במערכת החינוך 

במטרה שיטמיעו את התכנים בקהילות שלהם.
אי אפשר לעודד נערות לעיסוק במדע וטכנולוגיה ולצפות שיתרחש 

שינוי ללא טיפול תפיסתי בקרב הסביבה האנושית של הנערות.
מרכז הפיתוח לא בא במגע עם השטח ולא פוגש בעצמו את קהלי היעד.

1. התייחסות לסביבה המשפחתית והקהילתית של התלמידה.
2. גיוס מהנדסים לעבודה חינוכית. 

3. הרחבת השפה החינוכית המשותפת מעבר לבתיה"ס, לכל הגופים 
העוסקים בחינוך וטיפול בקהילה.

גיוס מהנדסים! )מהנדסי גבעסול בעידן טכנולוגי(.
תקשורת מעולה בין הגורמים השונים במועצה

עיסוק בפיתוח תמונת עתיד בקרב התלמידות והתלמידים



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:
מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

נושאים לדיון בצוות למידה:
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תאיר שטרן
ד"ר נעה עפרת וד"ר נעה סרי - מעבדות בלמונטה באונ' העברית

מעבדות מחקר לתלמידים בביולוגיה, כימיה ופיזיקה.
3 – בתיה"ס העל יסודיים בעמק מצוידים במעבדות מתקדמות 
המסוגלות לתת מענה לכל הניסויים ועבודות החקר הנדרשים 

בתכנית הלימודים.
להנגיש לתלמידי תיכון מעבדות ברמה אוניברסיטאית לביצוע מחקרים 

וניסויים המתבססים על תכניות הלימודים.
1. רוב תלמידי התיכון לא חווים בבית הספר למידת מעבדה ברמה 

גבוהה )אם בכלל( ולא רוכשים מיומנות של עבודה מעבדתית. 
2. הלמידה מתבצעת בקבוצות מאוד קטנות )6-10 תלמידים(.

3. בלמונטה היא המעבדה היחידה בארץ המאפשרת לתלמיד את 
בחירת נושא המחקר לפי רצונו ולא לפי תכנית שנקבעה מראש.

דיוק מדעי - לא מעגלים פינות, לא עושים תהליך חלקי. סגל המורכב 
ממדריכים דוקטורנטים שעוברים הכשרה אינטנסיבית ורכזים שהם 

דוקטורים לביולוגיה, כימיה ופיזיקה. קשר הדוק עם הפיקוח של 
משה"ח ועם מומחים מהאקדמיה. מאמינים בהשכלה גבוהה ועמל 

אקדמי כערך מוביל.
חיבור לעולם האמתי - מערכי ההדרכה נבנים סביב סיפורי מסגרת 
מציאותיים ורלוונטיים לעולמם של התלמידים. המדריכים עוסקים 

בחיים בתחום ההדרכה שלהם ונמצאים בחזית המחקר.
הנגשה לכולם - מאמינים שכולם יכולים והגורם המרכזי להצלחה הוא 

המוטיבציה והנכונות להתאמץ. מקבלים מגוון רחב של אוכלוסיות ללא 
סינון ומיון ומתאימים את התכנים לקהל היעד.

הביקוש גבוה הרבה יותר מיכולת ההכלה של המקום.
מורי מדעים בבתיה"ס שרמתם אינה תואמת את דרישות ההוראה 

ושאינם מחויבים לעקרונות הדיוק המדעי.
עיסוק בשאלת רלוונטיות מעבדות "HANDS ON"  בעידן הוירטואליות.

הצבת ההשכלה הגבוהה והעמל האקדמי כערך חשוב.
אין

אחלה מעבדות בתיכונים ואחלה לבורנטים, מעבדות וסגל המרכז 
האקדמי לנוער במכללת כנרת.

עלתה לדיון השאלה האם על מנת לחבר תלמידים למקצועות המדעיים 
נכון לנקוט בגישת הדיוק המדעי, או ללמד בגישה חווייתית ההופכת 

את המדע להרפתקה... שאלה מעניינת.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:
מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 

המעיינות:
מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

נושאים לדיון בצוות למידה:
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צופית שריג
המעבדה לרובוטיקה בטכניון- פגישה עם פרופ' משה שוהם

רובוטיקה
5 - "רובוטיקה תיכנס לכל תחומי החיים בעתיד הקרוב"  כך מצהיר 

פרופ' שוהם. העולם הזה צריך להיות מוכר ופתוח עבור תלמידים 
צעירים שהם בוגרי העתיד.

לחקור את התחום, לפתח פתרונות ולהגיע להישגים חדשים. לחנך את 
הלומדים להתנסות, להשקיע ולהתאמץ בתכנות וברובוטיקה.

רובוטים יכנסו כמעט לכל התחומים- העולם מזדקן. לא יהיו מספיק 
אנשים צעירים שיתמכו בעולם הזקנה, בחקלאות, בבטחון, בתחבורה 

וברפואה.
מה יעשו האנשים שהרובוטים יקחו להם את המקצוע? חשוב להכשיר 

את הדור הצעיר למקצועות אלטרנטיביים
חינוך לסתגלנות לעולם משתנה, להיות גמישים, לקבל את האפשרות 

שהמקצוע/ העבודה ישתנו מספר פעמים במהלך החיים.
לימוד רובוטיקה בגילאים הצעירים ועד האקדמיה. פתיחת צוהר לעולם 

המדעים, החקר וההתנסות בתכנות ובמתן פתרונות לקשיים קיימים.
המחלקה מקיימת תחרויות ארציות ובינלאומיות המעודדות נבחרות 

של תלמידים מצטיינים לקחת חלק.
מראים את העלייה הגדולה בהשתתפות תלמידים בתחרויות רובוטיקה 
השונות.גופים אזרחיים ופרטיים משתפים עם המחלקה פעולה בפיתוח 

ובהרחבה של התכנית למקומות נוספים.
הלמידה לתחרויות היא על בסיס ערכות מוכנות הדורשות בנייה 

ותכנות. העזרים ניתנים, הדרישות מובנות מאד . התלמידים יודעים מה 
המטרות ולאיזה הישגים ספציפיים צריכים להגיע.

חסרה מאד היצירתיות והיד החופשית בתכנות. לא קיימת אפשרות 
לדמיין מוצר ולבנות אותו מהיסוד, מהחלקים הקטנים ועד התכנות 
הרובוטי. דווקא רובוטיקה הוא תחום מאד יצירתי וחשוב לשמר את 

הלמידה שלו שתהיה כך.
קורסים ברובוטיקה בתכנות, בהפעלת עזרים לצרכים שונים

הערכות המובנות, חוסר ביצירתיות ובמעוף אישי

קורס לגו רובוטי בעידן טכנולוגי. חוגים שונים בקר"ב ואחר הצהריים
האם קיימות תוכניות המזמנות רובוטיקה יצירתית יותר? האם אפשר 

בתנאי הטכנולוגיה הקיימת היום לבנות קורסים פתוחים הנותנים מקום 
לדימיון לפתח רובוטים מתוך צרכים בסיסיים יומיומיים ומקומיים?



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:

עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 
המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:
חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע"י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שאינם מתאימים ליישום בעמק 
המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:

נושאים לדיון בצוות למידה:
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נועה אלסר-רוס
ארגון  Reggio Children באיטליה

ארגון של תפיסה חינוכית בעיר רג'יו אמיליה באיטליה, מנחים 
ומלווים ארגונים רבים בעולם- בעיקר בגיל הרך.

5 - ברג'יו אמיליה התפתחה תפיסה חינוכית מעמיקה הקיימת כבר 
שנים רבות, מאז 1945 תפיסה שבמרכזה פיתוח עולם טוב יותר - 

תהליך, אמונה בכוחו של הילד, חקר ועוד הם חלק מאבני היסוד של 
התפיסה.

יצירת עולם טוב יותר בו כל אדם בא לידי ביטוי בתוך חברה שלמה.
חקר וטכנולוגיה יכולים להיות חלק מלמידה של כל ילד ובכל גיל- גם 

מגיל לידה. 
תיעוד באמצעות כלים שונים - כלי מרכזי להובלת תהליך חקר/

למידה והתפתחות אישית וחברתית.
שילוב אנשים עם רקע מתחומי האומנות השונים ולא מתחום 

החינוך/טיפול בכל מוסד חינוכי כחלק מצוות המסגרת ולא כמעבירי 
חוגים או שיעור אחד. 

אמונה ביכולות הילד מרגע לידתו.
ישנן אין סוף 'שפות' בהן אדם יכול לבוא לידי 

התפתחות של אדם תלויה וקשורה קשר הדוק לסביבה שלו )אנשים, 
טבע, טכנולוגיה, מקום המגורים...(

לכל דבר יש נוכחות= משמעות בעולם. 
עקרונות אלו מובילים ליצירת מרחב עשיר המזמן חקר מגיל לידה, 

התנסות במגוון חומרים, דרכי למידה, מסגרות החינוך הן החיים 
עצמם ולא מנותקות.

לא נעשה מעולם מחקר אורך, מתוך אידאולוגיה לא מתוך חוסר 
עניין - התפיסה קיימת ומתרחבת מאז 1945.

עדין לא קיים בבתי ספר על יסודיים בכלל, מעט מאוד בתי ספר 
יסודיים, קיים בעיקר בגיל הרך משם התחיל. 

אנשי צוות הנבחרים בקפידה- דרישות גבוהות!
מתחילים מגיל לידה!!! הגיל הרך אבן דרך משמעותית אולי הכי 

משמעותית, יש יסוד של החינוך הקיבוצי אך אפשר בהחלט לשכלל 
ולהעמיק בתפיסת רג'יו אמיליה. 

למידת הילדים בכל גיל חלק מהמרחב האזורי. 
אומנות )כל סוגי האומנות(- כחלק בלתי נפרד מכל תהליכי הלמידה.

חלק מהתפיסה הוא החיבור לתרבות ולמקום- הם לא מגדירים 
עצמם כמודל, וכמקור השראה אין מרכיבים לא מתאימים, השאלה 

היא מה לוקחים? איך לוקחים? איך מתאימים...
תשתית של אג'נדה חינוכית אזורית- ראיה מערכתית של גיל לידה 

עד 18... החינוך הקיבוצי- קווים דומים.
כרגע בעיקר גנים- מדובר בתפיסה עמוקה הדורשת העמקה, 

הפורומים השונים בהחלט גם הם תשתית.
השקעה בגיל הרך לפיתוח מקצועי של כלל הצוות, לא רק גננת.



ראיונות עם מומחי STEM מהארץ ומהעולם

סיכום מקורות הלמידה

33



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:
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מור קרסין 
ד"ר רועי צזנה

עתידנות
5 - רועי חשוף ומקדם את כל נושא העתידנות, צעד אחד לפני כולם

מסכמת את השיחה עם רועי- 
רועי עובד על ספר ההסטוריה והעתיד של היהדות, מדינת הענן 

היהודית- חוצה גבולות, לספק נצחיות והמשכיות לעם היהודי, עוסק 
בייעוצי חברת בלוק צ'ין וייעוץ לחברות סטארטאפ. שאלתי אותו מה 
השתנה בזמן האחרון? הוא מדגיש את נושא הבינה המלאכותית שם 

יש דברים גדולים, כל נושא האוטונומיה, הנדסת מערכות, הבוטים 
)צ'ט בוט(- פיסות קוד לשיחה עם בן אגם, פסיכולוגיה של רובוטים, 

איך בני אדם עובדים עם רובוטים על ידי בוטים.
תחום נוסף הוא תחום הרחפנים- דגש על נושא השינוע והמשלוחים 
)דולר אחר או פחות למשלוח(, נושא נוסף הוא חקלאות- פרויקטים 

שיעזרו לחקלאים.
תחום נוסף- מציאות מדומה, רבודה, מתוגברת הזירה החדשה זו 

VR- צילום סרטים ל-VR, משחקי מציאות רבודה, התממשקות עם 
GPS- מצא את המטמון.

דגש נוסף- עבודה עם רסברי פאי.
?STEM  שיתפתי אותו בתהליך שאנחנו עושים ושאלתי אותו למה

אמר שזה ממנף יכולות, השקעה ב-STEM-מובילה לחדשנות גדולה 
שמובילה לפרודוקטיביות.

מכפיל כח של בני האדם, הנקודה החשובה ביותר בתחום היא 
שלמידה בדרך זו מעלה את יכולת הכניסה לשוק העבודה של העתיד.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

נושאים לדיון בצוות למידה:
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שרי דגן ואיריס דבורקין
IATI  יערה קרסנר, איגוד התעשיות המתקדמות לישראל

מנהלת תחום STEM בעמותה
5 - העמותה עוסקת בקידום תעשיות מתקדמות בישראל בתחום 

ההיי-טק ומדעי החיים ומתמודדת עם מחסור הולך וגובר של 
מהנדסים בכירים )המוח הישראלי(. פועלת בצמידות גם עם גופים 

ממשלתיים ומשרד החינוך בתוכם מתוך הבנה שעל מנת להשאיר את 
ישראל תחרותית וליצר כח עבודה יש להשקיע ולהכשיר כ"א )חרדים, 

ערבים...(- טווח קצר לצד השקעה בחינוך, החל מהגן-טווח ארוך.
להשאיר את ישראל תחרותית בשוק העולמי וליצר כח עבודה איכותי 

)מהנדסים ולא מתכנתים ברמות הנמוכות(דורש השקעה והכשרה של 
כ"א )חרדים, נשים, ערבים...( בטווח קצר לצד השקעה בחינוך בטווח 

ארוך )כבר מכתה א' ואפילו מהגן(.
חיבור בין התעשייה והחינוך להנעת תהליכים רחבים-ארציים )מגמות(.

לאגד ולחבר בין הפרויקטים והמשאבים הנדרשים להנעתם על מנת 
לאתר תלמידים מתאימים בכל הארץ ולא רק במרכזה.

1. אליפות הסייבר העולמית- 350,000 תלמידים בתחומי התכנות 
והמתמטיקה.

2. אליפות הסטרטאפ לנוער- חיבור בין מיזמים של נוער וקרנות הון 
אמיתיות.

3. מצטיינים להייטק- העסקת בני נוער בתשלום בחברות. 
4. יוזמת -5p2 הכפלת כמות הלומדים בתחומי הטכנולוגיה 

והמתמטיקה עם עמותת שיתופים.
1. פריסת מוקדי ההייטק לא מספיק רחבה ולכן יש ביה"ס שיותר קשה 

להגיע אליהם )פריפריה(.
2. חשיפה לתחומי הטכנולוגיה בביה"ס חרדים. 

3. במגזר הערבי יש הצלחה בתחומי המתמטיקה ואילו בתכנות יש 
קושי )דורש מעבר לתכנית הלימודים(.

4. הצפה של פרויקטים בשוק- לכולם נדרשים מנטורים וליווי וחייבים 
לאגד ולאחד הכל על מנת שההשקעה תהיה ממוקדת. 

5. המורים מוצפים באינספור תכניות ולא תמיד פנויים להתגייס 
לנושאים אלה. 

6. קושי בגיוס בנות לתחום הזה. בגיל התיכון יש כבר מגמות וברובם 
הרב המכריע בנים. צריך להתחיל מוקדם יותר על מנת ליצר תחושת 

מסוגלות גם אצל בנות.
7. תקציבים מגופים ממשלתיים, מציבים תנאים קשים על מנת לשחרר 

את התקציבים.
חיבור בין תעשיות ההיטק וביה"ס - קורסי תכנות בכל ביה"ס, קידום 

מיזמי סטרטאפ בתיכונים.
להקים קבוצות מתנדבים )לא פנסיונרים( - הנדסאים, מהנדסים 

המוכנים לתרום מזמנם בביה"ס. 
מרכז WEWORK - פלטפורמה של השכרת חללים לעבודה בתחומי 

.STEM-ה
לימודי אנגלית מכתה א'- שתי שפות במקביל.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:
חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע”י מקור המידע:

הצלחות עליהן יכול להצביע מקור המידע בשיטתו:
אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:

מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
מחשבות נוספות העולות מהלמידה:

נושאים לדיון בצוות למידה:
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שולי לנדה ויצחקי גולן
ד"ר סלעית רון

מדעים
5 - ד"ר סלעית רון היא מנהלת את תחום המדעים בתוכנית חותם.

לברר מה יתרום לקידום פיתוח ה STEM בבתי ספר.
1. הדרך העיקרית לקידום הנושא היא העבודה עם המורים, דרך 

יצירת קהילה לומדת. 
 Growth Mindset 2. קידום תחושת המסוגלות על בסיס תפיסת

במטרה לפתח כלים להגדלת יכולת הלמידה הכוללת. 
3. תלמידים שלומדים בקבוצות הטרוגניות מצליחים יותר.

תפיסת Growth Mindset, עבודה עם מורים דרך קהילת לומדים.

בבי"ס דנציגר-דרכא מתנהלת קהילת לומדים שעוסקת בנושא.
בנושא למידה הטרוגנית האתגר הוא הכשרת המורים.

1. יצירת קהילת מורים לומדת. 
2. לבחון שימוש במכון דוידסון. 

3. הטמעת למידה הטרוגנית . 
.Growth Mindset 4. שימוש בתפיסת

פועלות מספר קהילות מורים לומדות וקבוצות למידה הטרוגניות 
של תלמידים.

מו"פים.
STEM שימוש בפלטפורמת מורים מובילים ל

מו"פ מורים
Growth Mindset  תפיסת

"בית ספר כיחידת שינוי"  - העמקה בעבודה עם קבוצה רחבה של 
מורי ה STEM ולא בצוותים המקצועיים בלבד )מתמטיקה, מדעים 

אנגלית וכו'(.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?
מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע”י מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:
נושאים לדיון בצוות למידה:
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תאיר שטרן
TOM ארנון זמיר – ארגון

פיתוח מרחבי מייקרספייס בבתי"ס ברחבי העולם
FAB- 5 - ארנון מומחה לפיתוח תהליכי למידה באמצעות מרחבי

. STEMaianot ומחזיק בתפיסות פדגוגיות שהולכות יד ביד עם LAB
חשיבה מייקרית בתוך מערכת החינוך כתפיסה מנחה לפיתוח תוכן 

בתהליכים חינוכיים.
תחושת בעלות משותפת של הצוות החינוכי ושל התלמידים גם על 

תהליך הלמידה וגם על מרחבי הלמידה.
הלמידה תמיד בקבוצה - עם תלמידים נוספים בביה"ס, בקהילות 

אינטרנטיות, עם גורמים מקצועיים מחוץ לביה"ס ועוד.
הלמידה נסובה סביב הסקרנות ותחומי העניין של הלומד. חשיפה 

למגוון רחב של מקורות ידע תגרום ללומד לעשות בחירות בצריכת 
הידע ולהתפתח בתחומים שונים ללא הסללה.

האינטרדיסיפלינריות מובנית באופן טבעי בלמידה שנובעת מתוך 
סקרנות ומוטיבציה פנימית.

בית ספר פורמלי צריך להיות בנוי באופן שמספק מקסימום מקורות 
לצריכת מידע, הפוך מהמצב המקובל בו יש מורה אחד מול כיתה 

שהוא מקור כל המידע. כיתה עם דלתות פתוחות ולא סגורות.
בית הספר צריך לייצר תשתית לפעילות ולא את הפעילות עצמה. 

התלמידים מייצרים את הפעילות.
למידה במשיכה ולא בדחיפה - מפסיקים להגיד לתלמידים מה 

לעשות, אלא מייצרים גירויים ללמידה טבעית.
את כולם.

צריך לחשוב איך משלבים למידה שמטרתה זהות, ערכים ואמונה 
בתוך מערכת כזאת.



שם הלומד:
שם מקור המידע:

תחום ההתמחות של מקור המידע:
עד כמה מקור המידע רלוונטי ללמידת STEM  בעמק 

המעיינות )1-5( ומדוע?

מטרתו המרכזית של מקור המידע:

חידושים הנלמדים ממקור המידע:

עקרונות היסוד עליהם מבוססת השיטה המתוארת 
ע”י מקור המידע:

אתגרים העולים משיטתו של מקור המידע:

מרכיבים בשיטה שכדאי וניתן ליישם בעמק המעיינות:
מרכיבים בשיטה שכבר מיושמים בעמק המעיינות:

משאבים קיימים וזמינים בעמק ליישום השיטה:
נושאים לדיון בצוות למידה:
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תאיר שטרן
STEMלמצוינות ב TIES ג'ן מוריסון - נשיאה ומנכ"לית של ארגון

תהליכי STEM ברחבי העולם
5 - ג'ן מפתחת תהליכי STEM בארה"ב, במצרים ובמקומות נוספים 

בעולם, מתוך תפיסה הוליסטית אזורית שמתאימה מאוד למה שאנחנו 
מפתחים אצלנו.

לפתח ברחבי העולם מערכות חינוך חדשות שמבוססות על עקרונות ה
STEM, על מנת להכין את התלמידים לשינוי הבלתי הפיך שמתרחש 

בעולם מבחינה טכנולוגית וחברתית.
הSTEM  החדש מדבר על טראנסדיסיפלינריות ולא 

אינטרדיסיפלינריות: ערבוב התחומים יעשה באופן טבעי באיזונים 
משתנים, מתוך פתרון בעיות בקהילה ולא באופן מאולץ ומוכתב על ידי 

תכנית לימודים.
אין כיום פריבילגיה ללמידה מנותקת מפתרון בעיות. התלמידים 

חייבים להכיר את הסוגיות הגדולות שהעולם מתמודד איתן כמו גם 
את הסוגיות האזוריות והקהילתיות וללמוד מתוך הצורך לפתור את 

הבעיות האלה.
למידת תכנות אינה מספיקה. התלמידים צריכים להבין את שפת 

המיחשוב ואת עקרונותיה ולא רק ללמוד לתכנת. בעתיד הלא רחוק 
רובוטים יתכנתו לבד. התלמידים צריכים להתיידד עם המכונה ולא 

לפחד ממנה והמורים חייבים להדביק את הפער...
גמישות ותחושת מסוגלות נמצאות בראש מטרות הSTEM. לא 

 TECH FAB-LAB העיפרון ואפילו לא הלפטופ יקנו אותן. מרחבי
מפתחים חשיבה יצירתית, תחושת מסוגלות וגמישות מחשבתית.

למידה דרך STEM לכולם, לאורך כל החיים על ידי יצירת אקוסיסטם: 
הלמידה מתרחשת בביה"ס ומחוצה לו ומתקיים ממשק בין כל סביבות 

הלמידה. ממשק בין סביבות הלמידה למקומות העבודה. ממשק בין 
המשפחות והציבור הרחב לבין מערכת החינוך ומעורבותם בקבלת 

ההחלטות. איגום משאבים אזוריים לטובת החינוך. כולם לומדים יחד, 
מתקשרים אחד עם השני ומקבלים החלטות יחד.

עולות שאלות מורכבות כמו: איך מייצרים רצף טבעי והלימה בין 
מערכות החינוך למוסדות האקדמיים למקומות התעסוקה? איך 

מעריכים התקדמות לימודית בזניחת שיטת המבחנים?
יצירת אקוסיסטם של כל הגורמים בעמק שמוכוון חינוך.

כל מסגרות החינוך - בתי"ס, בלת"פ, מתנ"ס מדברות אחת עם השניה. 
שפת מרחבים היא הקרקע שמתוכה יכול לצמוח האקוסיסטם.

הכל פה
איך מרחיבים את הממשקים עם גורמים בקהילה 

מחוץ למערכות החינוך - ציבור, תעשיה, אקדמיה ועוד.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

השתייכות ארגונית של הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

:STEMaianotתרומתו הפוטנציאלית של הפרויקט ל

קדם עתידים
קידום מצוינות לימודית בפריפריה וגיוס למסלולי העתודה המדעית - 

טכנולוגית בצה"ל.
משרד החינוך ועמותת ידידי עתידים.

על יסודיים – שק"ד דרכא וגאון הירדן דרכא.
ט'-יב'

מצטיינים שבחרו להשתתף.
מתמטיקה, אנגלית, מדעים )ביולוגיה, פיזיקה, כימיה( וטכנולוגיה.

חשיפה לאקדמיה ולתעשיה ע"י סיורים ותכניות חקר, מפגשי העצמה 
אישית וקבוצתית, תגבורים לימודיים, השתתפות בתחרויות ארציות, 

חשיפה, הסברה ועידוד לעתודה.
רכז/ת קדם עתידים בבית הספר

עליה עקבית של הישגי התלמידים במתמטיקה, אנגלית ובמקצועות 
המדעיים, עליה במספר הנרשמים למסלולי עתודה, עליה בביקוש 

לתכנית.
גורמים להצלחה: התכנית עונה על צורך אמתי של התלמידים 

החזקים, תכנית גמישה המאפשרת התאמה לאופי וצרכי בית הספר, 
תכנים מעניינים ורלוונטיים, עיגון התכנית בשעות המערכת, בחירה 

נכונה של התלמידים המשתתפים.
גורמים מעכבי הצלחה: התכנית מעמיסה על התלמידים וחלקם 

מתקשים לעמוד בכך, הגדרות לא עקביות לגבי חובות התלמידים 
המשתתפים.

התכנית מחזקת את הזיקה המתמטית-מדעית בקרב התלמידים 
ומבהירה להם את חשיבות הלימודים בתיכון עבור ההצלחה העתידית 

שלהם. התכנית עונה על צורך לאומי ומחזקת את תחושת האחריות 
והמנהיגות בקרב משתתפיה.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

השתייכות ארגונית של הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:
:STEMaianot-תרומתו הפוטנציאלית של הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

השתייכות ארגונית של הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:
:STEMaianot-תרומתו הפוטנציאלית של הפרויקט ל

תכנית אמירים
קידום תלמידים שאותרו כמחוננים או כמצטיינים.

משרד החינוך האגף למחוננים ומצטיינים.
על יסודי – שק"ד דרכא

ז'-ח'
מצטיינים שבחרו להשתתף

מתמטיקה, אנגלית, העצמה אישית
מפגש שבועי העוסק בנושאים: חשיבה מתמטית, טכנולוגיה, העצמה 

אישית.
רכז/ת אמירים בית ספרי

רצון התלמידים להמשיך בתכנית.
התכנית חדשה בבית הספר ומוקדם לומר.

מענה לתלמידים בקצה העליון, למידה מתוך סקרנות ועניין ולא על 
מנת להצליח במבחן. גמישות בתכנים ובפדגוגיה, עשוי לשמש כמצע 

.STEM ניסויי ליישומי רעיונות

חוקרים צעירים במדעים
חשיפת תלמידים לעולם החקר המדעי, פיתוח הסקרנות המדעית.

קרן קרב
שק"ד יסודי
א', ב', ה', ו'

כולם
מדעים

מפגש שבועי בו נחשפים לסוגיות מדעיות וחוקרים באמצעות ניסויים.
מדריכי קרב בשיתוף המחנכות

זיקת התלמידים לתחום המדעים, הנאה ועניין של התלמידים.
גורמים להצלחה: השקעת בית הספר בשעות ומשאבים.
חשיפה וחיבור למדעים מגיל צעיר מתוך סקרנות והנאה.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

השתייכות ארגונית של הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

:STEMaianot-תרומתו הפוטנציאלית של הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

השתייכות ארגונית של הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

:STEMaianot-תרומתו הפוטנציאלית של הפרויקט ל

תכניות קרב: חוקרים צעירים, צפרות, שימוש חוזר במוצרי חשמל.
למידה מתוך בחירה ועניין אישי.

קרן קרב
יסודי - רימון

ג', ד', ה', ו'
שבחרו להשתתף

ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, טכנולוגיה, אלקטרוניקה
דוגמאות: כיצד פועלת מצלמה? תעופה וכוח העילוי. מבנה גוף העופות 

והתאמתו לתעופה ולתפקודים שונים. הכרת רכיבים אלקטרוניים ותפקידם 
במכשירי חשמל.
מורי השיעורים.

המדד להצלחה הוא מידת הסקרנות )המתבטאת בהתמדה ובשאילת 
שאלות( וההנאה.

איכות המורים, בחירת תכנים מתאימים, התאמה לגיל הלומדים ולהבעת 
העניין שלהם בנושאים מסוימים, התנסות חווייתית.

חשיפה וחיבור למדעים וטכנולוגיה מגיל צעיר מתוך סקרנות והנאה. 
למידה מתוך בחירה.

הדרכות למורים
הנחיית צוות המורים בעבודתם

מט"ח ומשרד החינוך
יסודי - רימון

מורים
כולם

מתמטיקה ושפה
מדריכות מגיעות אחת לחודש ומבצעות חשיבה משותפת עם הצוות 

על דרכי ההוראה.
סגנית ביה"ס

התמלאות המורים במוטיבציה ורוח עשיה.
גורמים מעכבי הצלחה: תדירות נמוכה של המפגשים שאיכותם 

תלויה במדריכה המשובצת.
יצירת קהילות מורים לומדים, מתפתחים ויוזמים.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

שעת בחנים
קידום אסטרטגיות למידה לקראת מבחן, קידום הצלחת התלמידים במבחנים.

על יסודי – שק"ד דרכא
ז', ח'
כולם
כולם

בכיתות ז'-ח' שובצו שתי ש"ש בחנים עם המחנכ/ת - שעה אחת מוקדשת 
ללימוד לקראת המבחן ושעה שניה מבחן.

מנהל ורכזי שכבות.
יצירת שפה בית ספרית העוסקת באסטרטגיות למידה לקראת המבחן, הכנה 

מיטבית על ידי המורים של המבחן וההכנה לקראתו, הקניית מיומנויות אלו 
לתלמידים.

הצלחה - דחיפה של המנהל, מורים מגוייסים. אי הצלחה - עדיין לא כל המורים 
מבינים ומכירים את פרטי היוזמה.

שעות במערכת המוקדשות ללמידה איך ללמוד.

שיעורי מדעים בשכבת ז'
קידום לימודי המדעים בחטיבה

על יסודי – שק"ד דרכא
ז'

כולם
מדעים

שיבוץ 3 ש"ש רצופות במערכת. הלמידה בכיתה משלבת למידה וניסויים בכל 
מפגש. בנוסף נוסעים התלמידים ללמידה אחרת בחוות הטורבינות בגלבוע 

ובעידן טכנולוגי. השילוב בין כל אלו יוצר תכנית חווייתית, ולמידה רב מימדית.
רכז מדעים וצוות מורות מדעים.

ידיעת החומר, השתתפות התלמידים, הנאת התלמידים והמורים.
הצלחה - בניית תכנית שנתית, שת"פ בצוות, שינוי מבני. אתגר - 3 שעות 

רצופות, קושי עם תלמידים מאתגרים, יוזמה שבאה מההנהלה ולא מהצוות.
זמן ארוך להמתקדות במדעים מאפשר ביצוע פרויקטים מעמיקים ולמידה 

במגוון דרכים בשיעור אחד. מאפשר שיתופי פעולה בין מורים.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

מרחבי למידה
לחזק למידה רב תחומית, לפתח למידה משמעותית, לטפח למידה עצמית או קבוצתית.

ביכורים
א'-ו'
כולם

מתמטיקה, אנגלית, מדעים, שפה.
שעתיים רצופות במערכת השעות )לפחות פעמיים בשבוע( בהם התלמידים ניגשים 

לעבודה עצמית ביחידים, זוגות או שלשות. 
המרחבים פרושים לרוב על גבי לוחות מודולריים בכיתה, המשתנים על פי נושא 
הלמידה. קיימים מרחבים נוספים במסדרון, בחצר ובחללים שונים בבית הספר. 

מחנכות ומורות מקצועיות.
שביעות רצון והנאה מתהליך הלמידה , הבנה טובה יותר של החומר הנלמד בכיתה.

המשך עבודה חוזרת ונשנית על המרחבים, שינוי ועדכון חומרים בהתאם לנלמד בשנה 
ובהתאם לצורך. יכולת העבודה העצמית והקבוצתית צריכה להשפיע ולהיראות 

בשיעורים אחרים. הבנה מעמיקה יותר ומשמעותית של החומר הנלמד. אם ובמידה 
מורות יפסיקו לשכלל את המרחבים, לא יקפידו על כללי העבודה, יבחרו בלמידה 

הפרונטלית הפשוטה יותר- זה לא יצליח.
למידה בקבוצות קטנות המאפשרת תנועה במרחב, שיח בין התלמידים וקצב מותאם 

אישית, בניגוד לשיטה הפרונטלית.

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

פועל בבתיה"ס:
פועל בכיתות:

פועל בחתך תלמידים:
נוגע למקצועות:

תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

למידה על שביל עמק המעיינות
למידה רב-תחומית הנובעת מעקרונות הפדגוגיים של ביה"ס: בחירה, לומד-

מלמד, היכרות מעמיקה. תכני הלמידה מותאמי גיל ונגזרים מהסביבה הפיזית 
והאנושית של עמק המעיינות. פיתוח תחושת שייכות ותחושת מסוגלות, חיבור 

קהילתי ובין-דורי.
רימון
א'-ו'
כולם

מתמטיקה, ביולוגיה, הסטוריה, מורשת, גיאוגרפיה, חקלאות, ציונות, בוטניקה.
למידה שש שנתית במרחבי שביל עמק המעיינות וסביבותיו, תוך למידה 

שיתופית המכילה את העקרונות הפדגוגיים: לומד- מלמד, בחירה, היכרות 
מעמיקה. החל מכתה ג' בוחר ילד אתר, חוקר ולומד אותו, מתכנן את ההדרכה. 

מלמד ומדריך את חבריו.
מחנכים, מורות למדעים, סגנית.

העמקת ההיכרות עם עמק המעיינות, עבודת חקר המוצגת לכתה באופן חזותי, 
תכנון פעילות הדרכה, הדרכה בהתאם לתכנון, מתן משוב אישי וקבוצתי.

תכנית מובנית וכתובה, זמן מובנה במערכת הבית-ספרית המוקדש לתכנית, 
התכנית הפכה למסורת לימודית היוצרת ציפייה אצל הילדים ואצל המורים.

למידה מבוססת מקום. תכנית ספירלית המלווה את כל שנות היסודי, מאפשרת 
למידת עומק ורוחב. 
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:
תרומתו הפוטנציאלית של 

:STEMaianot-הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:
תרומתו הפוטנציאלית של 

:STEMaianot-הפרויקט ל

אנגלית מדוברת
תרגול שיחה באנגלית

דקלים
ה', ו'

מצטיינים
אנגלית

מתנדבים המגיעים לדבר עם תלמידים בשיעורים ובהפסקות באנגלית.
מורה לאנגלית

ביטחון עצמי של הילדים לדבר עם המבקרים מקליבלנד, רצון וציפייה של 
הילדים לקחת חלק בביקור , במפגשים ובשעורי דרמה.

יש מקום להרחיב את היוזמה מול מתנדבים לאורך כל השנה החל מכתה ד'.
התייחסות לאנגלית ככלי תקשורתי ולא כעוד מקצוע בבית הספר.

למידה חוץ כיתתית במדעים
העשרה, הרחבת הידע, חיבור לטבע

דקלים
א'-ה'
כולם

מדעים, טבע.
א-ג'- טיולים שבועיים בעקבות טבע מזדמן ומעקב אחר עונות השנה 

וגידולים חקלאיים.
ד'-ו'- סיורים לימודיים כסיכום נושאים נלמדים )ספארי, טורבינות הרוח 

בגלבוע, חברת חשמל(. ה'-מדעטק, 2 סדנאות עם ניידת וביקור במדעטק 
בנושא חומרים.

רכזת מדעים, מחנכות
העמקת הידע של התלמידים

הנאה, הנעה, מורה מוביל-כריזמטי.
למידה מבוססת מקום, למידה מתוך סקרנות וחיבור לטבע.



יוזמות בית ספריות / 07

יוזמות בית ספריות / 08

47

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:
תרומתו הפוטנציאלית של 

:STEMaianot-הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

פועל בבתיה"ס:
פועל בכיתות:

פועל בחתך תלמידים:
נוגע למקצועות:

תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

נבחרת מדע וטכנולוגיה מצוינות ט'
עידוד לסקרנות והעמקה בתחום מדע וטכנולוגיה תאוריה ומעשה.

גאון הירדן דרכא
ט'

מצטיינים
ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, טכנולוגיה

עבודה בשיטת הנבחרת תוך שימוש במשאבי העמק - עידן טכנולוגי.
מורה למדעים, מנהלת

בחירת תלמידים במגמות מדעיות-טכנולוגיות בחטיבה העליונה.
יוזמה חדשה, קשה לומר עדיין.

.FAB-LAB למידת חקר מבוססת צורך חברתי בשיטת הנבחרת, במרחב

דוברי אנגלית
לעודד ילדים להשתמש בשפת האם שלהם )אנגלית( ולאתר ילדים 

מצטיינים באנגלית.
יסודי – שק"ד

ג'-ו'
דוברי אנגלית ומצטיינים

אנגלית
מורה חיצונית לאנגלית עובדת עם קבוצה רב גילאית על מיומנויות שיח 

ודיבור באנגלית.
רכזת אנגלית

הרצון של הילדים המשתתפים בקבוצה להשתתף בתכנית.
הצלחה: עידוד של ההורים, יוקרה של התכנית. 

מעכב הצלחה: אילוצי מערכת השעות המורכבת.
עידוד למידת אנגלית באופן מוגבר, תלמידים שמחוברים לאנגלית 

ועשויים להיות מובילים בתחום בתוך ביה"ס.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

סיירת חקלאות
טיפוח פינות חמד בחצר ביה"ס תוך קידום ילדים שהישיבה בכיתה קשה להם.

יסודי – שק"ד
א'-ו'

מתקשים, שבחרו להשתתף.
גינון ונוי, טבע, העצמה אישית.

תלמידים עובדים בחצר ביה"ס יחד עם מורה מובילה, מטפחים פינות נוי וגינון, 
לשעה שבועית.

מורה למדעים
קידום האקלים החברתי של הילדים המשתתפים ביוזמה, טיפוח גאווה עצמית 

בקרב הילדים ותחושת שייכות לביה"ס.
בעיקר המורה המובילה וההשקעה התקציבית של ביה"ס. כמו כן ריכוז מוקפד 

של רכזת טיפוח בבית הספר.
למידה בתחום המדעים מתוך עבודת כפיים והתנסות בשטח, ללא מרכיב 

הערכה מסכמת ולחץ, תוך יצירת קשר אישי בין מבוגר משמעותי לתלמיד.

מו"פים בית ספריים ואזוריים.
להניח פלטפורמה לקידום יוזמות פנים בית ספריות על ידי אנשי הצוות.

יסודי - דקלים
מורים
כולם

כל המקצועות לפי תחומי המו"פ, משתנה משנה לשנה.
השתלמות בית ספרית מפוצלת לארבעה מו"פים + מו"פים שהם יוזמות 

אישיות של מורים, במטרה לקדם את הלמידה המשמעותית בתוך ביה"ס - 
כלי למורה, מערך למידה, מרכז למידה וכו'.

מורים מן השורה ומנחים מקצועיים חיצוניים.
תהליך תכנון שיורד לשטח במהלך שנה אחת.

רלוונטיות של הנושאים למורים, רלוונטיות של היוזמות לצרכי השטח, למידה 
שיתופית, שפה שנוצרה בביה"ס, הכרה בתרומת המורים לפיתוח הבית ספרי.

קידום הSTEM  בביה"ס על ידי שפת המו"פים שנוצרה.



יוזמות בית ספריות / 11

יוזמות בית ספריות / 12

49

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

פועל בבתיה"ס:
פועל בכיתות:

פועל בחתך תלמידים:
נוגע למקצועות:

תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:
תרומתו הפוטנציאלית של 

:STEMaianot-הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

פועל בבתיה"ס:
פועל בכיתות:

פועל בחתך תלמידים:
נוגע למקצועות:

תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

מרחבי למידה כיתתיים
לאפשר למידה מתוך בחירת דרך לימוד, על ידי התלמיד, בחוויה התנסותית 

פעילה ובניהול עצמי.
יסודי - דקלים

א'
כולם

רב דיסציפלינרי
במהלך היום מוקדשות שעות ללמידה במרחבים. התלמידים משתבצים למרחב 

חובה אחד ולעוד מס' מרחבי בחירה. המרחבים עוסקים במקצועות שונים 
במקביל ומאפשרים למידה בדרכים שונות )יצירה, משחק ועוד(.

מחנכות א' ביוזמה אישית.
הכרת הילדים את חוזקותיהם והדרך שלהם ללמוד, היכולת של המורה לתכלל 

את הפעילות, לקיחת האחריות האישית של התלמידים על הלמידה.
הדמויות המובילות את היוזמה.

תשוקה של אנשים שמקדמים יוזמות פדגוגיות היא המפתח להצלחה של 
הטמעת שינויים.

מרחב מרכולית
לזמן למידה מחוץ לכיתה באווירה של חנות, יצירת סקרנות ואתגר וגיוון של 

הלמידה, למידה עצמאית.
יסודי - ביכורים

א'-ו'
כולם

מתמטיקה, אנגלית, שפה, כישורי חיים, מדעים
התלמידים מגיעים ככיתה או בקבוצות ועובדים על פי כרטיסיות בתחומי 
המקצועות השונים, במרחב מרכולית. תרגול הנלמד בכיתה, דרך לסיכום 

וגם להקניה.
יוזמה אישית של מורה בצוות

כל ילד נכנס למרכולית פעם בשבוע לפחות בתחום אחד. יצירת שפה בית 
ספרית סביב הלמידה במרחבים.

היכולת של המורה לשחרר את הלמידה המסורתית ולהעמיק בלמידה 
במתודות שונות, ביניהן מרחבי הלמידה.

המרחב מאפשר למידה רב תחומית, על ידי חקר עצמאי של התלמידים, 
אלמנטים של בחירה, של עבודה קבוצתית, לומד - מלמד, המורה כמתווך.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

פועל בבתיה"ס:
פועל בכיתות:

פועל בחתך תלמידים:
נוגע למקצועות:

תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

למידה רב תחומית שנתית בנושא צבעים.
ליצור שפה משותפת ומסגרת נושאית לכל ביה"ס, שכל תחומי הלמידה במהלך השבוע 

מתייחסים אליה תוך מתן דגש על לימוד המיומנויות הנדרשות בלמידת המקצוע.
יסודי - ביכורים

א'-ו'
כולם

רב דיסציפלינרי
לכל חודש בשנה יש צבע שמתוכו נגזרו ארבעה נושאים שבועיים הבאים לידי ביטוי 

בשיעורים השונים. 
כמו"כ מתקיימות פעילויות העשרה מרכזות לכל ביה"ס עפ"י הנושאים.

הצוות החברתי
ביצוע מלא אל מול התכנון, סיכום חודשי המתבצע על ידי התלמידים והצגתו במליאה.

גורם להצלחה: ליווי קפדני של הצוות החברתי את שאר מורי ביה"ס. 
הכנסת הפעילות לשגרת ביה"ס.

למידה רב תחומית, כיווני העשרה שאינם בתוך תכנית הלימודים, 
זימון שיח בנושאים אלו.

סדנה פתוחה
יצירת מרחב ליצירה סביב נושאים מתוך תכנית הלימודים.

יסודי - ביכורים
א'-ו'
כולם

רב תחומי
מרחב סדנאי אליו מגיעות כיתות / קבוצות בליווי מורה מקצועית / מחנכת. 

במרחב התלמידים יוצרים במגוון חומרי יצירה, חומרים ממוחזרים וכלי עבודה, 
תוצרי המחשה לנושא הנלמד בכיתה. המורה המלווה אחראית ליציקת התוכן 

למרחב הסדנאי.
חלום של מורות מהצוות וגיוס מדריכה חיצונית להקמה בפועל של המרחב.
כל תלמיד יכנס למרחב פעם בשבוע, או שכל תלמיד יכין תוצר אחת לחודש.

חסרה התנסות של הצוות בשיטת העבודה שתושלם במהלך השתלמות בית 
ספרית. כאשר הצוות יהיה מיומן בעצמו בשיטה הוא יעביר את זה באופן 

מיטבי לתלמידים.
יישום למידה רב תחומית באופן יצירתי, בחירה, עבודה קבוצתית, המורה 

כמתווך.
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שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:

פועל בבתיה"ס:
פועל בכיתות:

פועל בחתך תלמידים:
נוגע למקצועות:

תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:

תרומתו הפוטנציאלית של 
:STEMaianot-הפרויקט ל

שם הפרויקט:
מטרת הפרויקט:
פועל בבתיה"ס:

פועל בכיתות:
פועל בחתך תלמידים:

נוגע למקצועות:
תיאור פעילות הפרויקט:

הדמויות המובילות בביה"ס:
מדדי הצלחה:

הגורמים להצלחה / אי הצלחה:
תרומתו הפוטנציאלית של 

:STEMaianot-הפרויקט ל

שיעורי בחירה
לאפשר לילדים ללמוד מתוך בחירה תחום שמעניין אותם והם נהנים ממנו. 

לאו דווקא מתוך חוזקות.
יסודי - רימון

א'-ו'
כולם

בחירה שלא מתוך תכנית הלימודים.
שעתיים שבועיות של שיעורי בחירה בתחומים כמו חוקרים צעירים, קומיקס, בע"ח, 

שח-מט, חקלאות מים, ארכיאולוגיה, עידן טכנולוגי, בניה אקולוגית ועוד...
סגנית המנהלת ואנשי צוות נוספים

החוויה החיובית של הילדים והמוטיבציה שלהם לצאת לשיעורים האלה.
עקרון הבחירה נותן לכל אדם מוטיבציה, התחומים הנבחרים מאוד מעניינים וקרובים 

לעולמם של הילדים. התחומים נקבעים מתוך הקשבה לרצונות הילדים.
הרחבת מגוון שיעורי הבחירה והזמן הנתון להם, לאפשר שהיה בבחירה למשך זמן 
שאפשר לבצע בו תהליך מלא. להכניס את מקצועות הSTEM  לתוך הבחירה באופן 

של למידה מעמיקה. ליצור מצב שהתלמידים בוחרים במקצועות הSTEM  ולא 
מתייחסים אליהם בתור עונש. בעתיד לאפשר לתלמידים גם בחירה של דרך הלימוד 

ושל הדמות המלמדת ולא רק של תחום הלימוד.

מעקב איסוף מים
איסוף מי גשמים במכלים המשמשים בחורף להדחת אסלות בביה"ס.

יסודיים – רימון ושק"ד
ד'-ו'
כולם

ביולוגיה, מדעים
הותקנו מערכות לאיסוף מי גשמים בביה"ס ע"י המועצה. במהלך החורף 

מתבצעת פעילות תלמידים לחישוב הכמויות ובדיקת המים, במסגרת 
שיעורי מדעים.

צוות המדעים
שהמערכת עובדת, המוטיבציה והעניין של הילדים להשתתף בזה.

חיבור לעולם האמתי מהכיוון של מצוקת המים ושימוש נכון.
תחום מדעי מובהק שנלמד מתוך שמחה, התנסות וחיבור למציאות.
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שם המרכז:
מטרת פעילותו:
שייכות ארגונית:

שיתוף פעולה בין בתיה"ס למרכז:

גורמים מקדמים ומעכבים לשיתוף 
הפעולה:

תרומתו הפוטנציאלית של המרכז 
:STEMaianot-ל

שם המרכז:
מטרת פעילותו:
שייכות ארגונית:

שיתוף פעולה בין בתיה"ס למרכז:

גורמים מקדמים ומעכבים לשיתוף 
הפעולה:

תרומתו הפוטנציאלית של המרכז 
:STEMaianot-ל

תכנית אנגלית בעמק
קידום לימודי האנגלית

מועצה אזורית
שיעור שבועי באנגלית ככלי לתקשורת לתלמידי ט'-י' שבוחרים, 

למובילי החינוך.
קהילת מורות לאנגלית מכל בתיה"ס כמעט שמפתחות תכניות 

למידה לחיים באנגלית.

חיזוק יכולת הביטוי באנגלית בכל רחבי העמק.

עידן טכנולוגי
למידה במרחב FAB-LAB, מתוך סקרנות והתנסות מעשית.

מועצה אזורית
כל בתיה"ס בעמק מגיעים לשעות שבועיות בעידן טכנולוגי, לקורסים שנתיים 

או סימסטריאלים בנושאים שפותחו בשיתוף פעולה בין ביה"ס לבין המרכז.
מקדמים: המועצה, מערכת שעות מובנית ומתוכננת, תקשורת חיובית עם 

המרכז, תכנים ייחודיים ומעניינים, הורים מרוצים. מעכבים: אין מספיק שעות, 
עבודה בקבוצות קטנות, התנגדות מורים ליציאה מביה"ס, יוקר ההסעות.

למידה מאתגרת ברמה גבוהה, חשיבה מסדר גבוה, למידה מבחירה, למידה 
.FAB-LAB במרחב
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שם המרכז:
מטרת פעילותו:
שייכות ארגונית:

שיתוף פעולה בין בתיה"ס למרכז:

גורמים מקדמים ומעכבים לשיתוף 
הפעולה:

תרומתו הפוטנציאלית של המרכז 
:STEMaianot-ל

שם המרכז:
מטרת פעילותו:

שייכות ארגונית:
שיתוף פעולה בין בתיה"ס למרכז:

גורמים מקדמים ומעכבים לשיתוף 
הפעולה:

תרומתו הפוטנציאלית של המרכז 
:STEMaianot-ל

שם המרכז:
מטרת פעילותו:
שייכות ארגונית:

שיתוף פעולה בין בתיה"ס למרכז:
גורמים מקדמים ומעכבים לשיתוף 

הפעולה:

תרומתו הפוטנציאלית של המרכז 
:STEMaianot-ל

חווה בעדן – חווה חקלאית
חינוך לחקלאות וחקר חקלאי
מועצה אזורית, משרד החינוך

רוב בתיה"ס מגיעים לשעות שבועיות בחווה. היה אפשר הרבה יותר: 
למידת חקר בדרך של התנסות, חיפוש אחר בעיות אמתיות מהחיים ועוד.

מקדמים: תקשורת מצוינת עם המרכז, מורים טובים, 
בניית תכניות בשיתוף המחנכים.

מעכבים: בעיות טכניות כגון מערכת והסעות. 
בסמוי: התנגדות מורים.

ביולוגיה בשקד על יסודי. חקר מדעי ביסודיים.

ספרינג וואלי
שירותים דיגיטליים ותכנות

מוסד פרטי
מקום חדש. מקווים להתחיל בקרוב.

מקדמים: יש רצון בשטח לקידום לימודי תכנות ומחשבים בכלל.
מעכבים: חסר מימון לשעות. בעיית הסעות. לא ברור עדיין מה 

יכולות המרכז למצוא אנשים מתאימים.
נדרשת חשיבה כיצד לחבר את בתי הספר למרכז.

מתנדבים
לתת למתנדבים גמלאים מקום משמעותי מתוך ערכים קהילתיים. לתת מענה 

לקשיים של הילדים - אוורור מהכיתה, יישום תכניות אישיות, חיזוק בתחום 
מסוים ותמיכה מסוגים שונים.

עמותת ידיד לחינוך יחד עם המועצה.
19 מתנדבים שמגיעים לבי"ס רימון במהלך השבוע לתמיכה לימודית, העשרה 

במקצועות נוספים כמו צילום, תמיכה רגשית וחברתית.
מתנדבים פועלים גם בבתי"ס יסודיים נוספים בעמק.

ידוע באזור שביה"ס רימון מאוד אוהב ומעצים מתנדבים. תקשורת רציפה 
עם המתנדבים ע"י מכתב שבועי. תמיכה בלוגיסטיקה. מעורבות גבוהה של 

איריס. המעטפת של ידיד לחינוך והליווי של זהבה.
פוטנציאל הרחבת האפשרויות של הילדים לעסוק בתחומים שמעניינים אותם 

במסגרת ביה"ס.
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מצגת 01 / תלמיד מצרכן ליצרן
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Fab Lab מצגת 02 / פאב לאב
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מצגת 03 / דפוס חשיבה מתפתח
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מצגת 04 / הגישה האינטרדיספלינרית
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מצגת 05 / פרסונליזציה של הלמידה
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מצגת 06 / למידה מבוססת מקום
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עם תום שנה של עיסוק ב STEM, מתוכה חצי שנה אינטנסיבית, לפניכם סיכום של התהליך כולו, 
והיכן אנו כעת. ממה התחלנו? מה עשינו? לאן פנינו?

ההתחלה
מרץ 2017 קיבלנו במועצה בשמחה מהפדרציה את החלטתם להשקיע בנושא. התבקשנו לבדוק 

כיצד הנושא עובד במקומות אחרים. דיברנו עם מספר רשויות )ביניהן מועצה אזורית אחת( והבנו 
שבכל מקום זה "נראה" אחרת.

אפריל 2017 על מנת להתניע את התהליך בעמק, נפגשנו יורם קרין ואני, יצחקי גולן, בועז שוורץ, 
שלומית ברק, דורית נתן-לביא ומור קרסין עם אורן ברץ – סמנכ"ל פדרציית קליבלנד. הגדרנו 

שמטרות הפגישות הראשונות הן הכרות עם הנושא ומיפוי בסיסי של המצב בשטח תוך בחירת 
הגורם שילווה את התהליך. ערכנו מיפוי ראשוני של ההישגים בתיכונים, ותמונה פדגוגית ע"פ 

ניתוחי המנהלים.  במהלך החודש גם נפגשנו עם "שיתופים" ובית יציב" לבחינת העבודה איתם. 
החלטנו יחד שזה פחות מתאים. במקביל, וכהיערכות לתשע"ח, התחלנו לעבוד על פיילוט האנגלית, 

יחד עם סטודיו Dalloway: הגדרת מטרות, דרכי עבודה, דיוק המשימה ותקצובה.
במהלך הפגישות הראשונות היה ברור שצריך נציגות לבתי הספר היסודיים, ושרי דגן 

הסכימה להצטרף.
בספטמבר 2017 הועלתה על ידינו ההצעה שדרכא יהיו הגוף המפעיל בעמק. זאת מתוך ההיכרות 

ההדדית המוקדמת וההערכה המקצועית. לשמחתנו ולאחר פגישות היכרות הנושא אושר.

הדרך
באמצע ספטמבר החלו שיעורי האנגלית בשלוש רמות:

מורות האנגלית של העמק: נפגשנו עם כל צוותי המורות יחד עם המנהלים. הצענו להן להצטרף 
למסע אל הלא נודע. שבע מורות אמיצות מחמישה בתי ספר – קפצו למים. תחילת השנה הייתה 

עמוסה בהתנגדויות וקשיים. כיום קיימת קבוצה עם תחושת שייכות ורצון להתקדם ולקדם את 
לימודי האנגלית בעמק. הקבוצה נפגשה עם כל המנהלים לחשוב על שנה הבאה. המורות הציגו את 

תוצריהן ב"קפה הזדמנויות". יחד אנו חושבים על הרחבת המעגלים למורות נוספות.

הוצע לפורום מובילי חינוך להתנסות בחוויית למידה, לחוש את קשיי הלומד, וליהנות מלמידה 
הרואה תלמיד, בהתאם לדרכה הפדגוגית הייחודית של אן לביא. נפתחו שלוש קבוצות של מנהלים.

במקביל, וכדי לחדד עבורנו את העבודה עם תלמידים, אן מנחה את מורת האנגלית של "המקפצה" 
.STEMואף מלמדת שם בעצמה. מתוך התנסות זו, עולים נושאים חשובים מאוד להמשך ה
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24.10.17  פגישה ראשונה של צוות העבודה. חשבנו שנכון יהיה לצרף עוד נציגות ליסודיים. הצענו 
למנהלות. החליטו להצטרף אסנת אבני ואיריס דבורקין. ובנוסף עופר לניר והמפקחות מירה יובל 

ומיכל אברכהן. תאיר שטרן מונתה לרכזת הSTEM. בהמשך מצטרפות צופית שריג, שולי לנדה 
ושלומית ברק.

אוקטובר 2017 עד מרץ 2018 צוות העבודה קורא מחקרים, נפגש עם מומחים מהתחום ומסכם 
את הידע אל תוך מפגשי הקבוצה. בצוות מתרחשת למידה מרתקת, ברמה גבוהה הדורשת מאמץ 
מכולם תוך הנאה ותחושת התקדמות. מלכה פווה ופרחית ריבלין מצטרפות גם הן והצוות מתייצב.

מיפינו את הלמידה "המעניינת" בתחום בבתי הספר בעמק ובמרחבים האזוריים. מיפינו אנשים 
רלבנטיים באזור לתהליך.

14.2 מתוך תחושת הבדידות )פנימה לתוך בית הספר( של חלק מהמנהלים בתהליך, החלטנו 
להרחיב את המעגלים. כל חבר בצוות העבודה התבקש להזמין שניים שיסייעו לו בהטמעת התהליך 

ליום שלם של למידה. 50 המשתתפים התנסו בשתי חוויות למידה שונות, דרך עשייה והתנסות. לאחר 
מכן, המנהלים הציגו בקצרה מושגים מרכזיים בלמידה שלנו והועלו נקודות רבות להתייחסות בהמשך. 

המושגים בהם העמקנו:  Consumer- Producer -  התלמידים כיוצרים. Personalization. למידה 
מבוססת מקום. Digital fabrication lab. Interdisciplinary – בין תחומי. Growth Mindset - דפוס 

חשיבה מצמיח. 

ההזמנה לכנס:
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5.3 "רואים עולם" - פגשנו את ג'ן מוריסון, נשיאה ומנכ"לית של ארגון TIES למצוינות בSTEM,  לאה 
ספקטור מנהלת בית ספר מנדל בקליבלנד שם לומדים בשיטת הPBL, ואילנית גרבליך קליר מנהלת 

מחלקת הפעילות מעבר לים בפדרציה. 
ג'ן תיארה בפנינו כיצד היא מפתחת תהליכי STEM בארה"ב ובמצרים מתוך תפיסה הוליסטית אזורית 

על מנת להכין את התלמידים לשינוי הטכנולוגי והחברתי הבלתי הפיך המתרחש כיום. ג'ן משנה 
את מושג  Interdisciplinary )בין תחומי( למושג Transdisciplinary  )שילוב תחומים( כך שערבוב 

התחומים יעשה באופן טבעי תוך איזונים משתנים, על מנת לפתור בעיות בקהילה ולא באופן מאולץ 
ומוכתב על ידי תכנית לימודים דיכוטומית. להבנתה, אין כיום פריבילגיה ללמידה מנותקת מפתרון 

בעיות. התלמידים חייבים להכיר את הסוגיות הגדולות שהעולם מתמודד איתן כמו גם את הסוגיות 
האזוריות והקהילתיות וללמוד מתוך התכווננות לפתור בעיות אלו. בניגוד למגמה היום, למידת תכנות 

אינה מספיקה. על התלמידים להבין את שפת המיחשוב ואת עקרונותיה ולא רק ללמוד לתכנת. הרי 
בעתיד הלא רחוק רובוטים יתכנתו לבד. מרחבי FAB-LAB מפתחים חשיבה יצירתית, מסוגלות 

וגמישות מחשבתית הנמצאים בראש מטרות הSTEM. למידה דרך STEM מיועדת לכולם ולאורך כל 
החיים. את זאת משיגים על ידי יצירת אקוסיסטם: הלמידה מתרחשת בביה"ס ומחוצה לו ומתקיים 

ממשק בין כל סביבות הלמידה, מקומות העבודה, המשפחה והציבור הרחב לבין מערכת החינוך. 
תפקיד מנהל המערכת החינוכית והארגונים החינוכיים הופך להיות לארכיטקט ומעצב הסביבה כחלק 

מהאקוסיסטם.

ההזמנה לכנס:



69

תוצרי ביניים
מתוך הלמידה המעמיקה, הגדרנו בצוות העבודה מספר מושגים מרכזיים בהם נרצה להמשיך ולהעמיק 

: STEMAIANOT ולשלב אותם ב
 Consumer- .להט, התמדה, נחישות -Growth Mindset. Learning how to learn. Personalization. Grit

 Digital fabrication lab. .למידה מבוססת מקום. חיבור לעולם האמתי - רלוונטיות . - Producer
Interdisciplinary. מנהיגות. סקרנות, תשוקה, מוטיבציה. קהילה. קהילות מורים. 

חלק מהלמידה יצטרך לכלול בתוכו התייחסות ליסודות המארגנים הבאים: 

רצף על פני הגילאים השונים, רצף בין פורמלי לבלתי-פורמלי, רצף בין מוסדות החינוך ותעשייה, תיירות 
וקהילה. בנוסף, יש להתייחס לפיתוח המקצועי הנדרש למורים, וההנחיה שלהם. גורם חשוב בהצלחת שינוי 

עומק הוא עיסוק בשגרות ובסדירויות התומכות ושינוי שלהם. כהמשך לעיסוקנו השנה באנגלית, נמשיך 
לחקור את תחום השפה והתקשורת כמיומנות הכרחית לשיתוף ידע, לצוותי עבודה ועוד. כדרכנו בעמק, 

עלינו להחזיק כל הזמן את נושא הרוח, ההומניזם, ערכים ספציפיים לכל קהילה ובית ספר ולראות כיצד הם 
משתלבים. יותר מהכל, תחום ההערכה והמדידה מעיד על שינוי פדגוגי עמוק. וביחס ישר לכך, הוא הקשה 

ביותר לפיצוח ביחס לנדרש ברמה הארצית.

בהקשר זה נעיר כי אתגר העומד לפתחנו בSTEM בחודשים הקרובים הוא בניית מדדי הערכה והשגים 
מצופים שניתן יהיה לכמת אותם ולבחון שיפור לאורך שנים. מדדים פנימיים אך גם ברי השוואה לרשויות 

אחרות. נעשה זאת בסיוע צוות מומחה חיצוני.

שוב ושוב עולה הנקודה שעל המהלך כולו לרתום את הקיים בעמק, לכוון, להעמיק ולדייק את התהליך 
מתוך "עמק חינוך".

STEMaianot אבני היסוד של
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סיום שלב הלמידה – בקליבלנד
חלק מצוות העבודה, יוצא לסיור לימודי בקליבלנד, כשתוצרי הלמידה עד כה, מלווים אותנו כל העת.

השלב הבא – תכנון לשנים הבאות
האקתון פתוח לקהילה מתוכנן בל"ג בעומר, ויימשך 36 שעות ברצף בתאריכים 3-4 במאי. 

בהאקתון נעסוק בשאלה כיצד ייראה STEMAIANOT. זאת בעזרת מומחי תוכן ותהליך מהעמק 
ומחוצה לו, אנשי חינוך, הורים ותלמידים. לאחר ההאקתון, ועד אמצע יוני, תיבנה תכנית לתשע"ט.

תודות
לליווי הצמוד של דורית מהשותפות, ושל אורן ברץ ואילנית גרבליך-קליר מפדרציית קליבלנד. 

על ההזדמנות, על השותפות ועל המרחב המאפשר למידת עומק.

לצוות העבודה הכולל את יצחקי גולן, שולי לנדה, בועז שוורץ, שלומית ברק, מור קרסין, צופית שריג, 
מלכה פווה, אסנת אבני, איריס דבורקין, פרחית ריבלין, שרי דגן, מור קרסין, מיכל אברכהן, מירה יובל 

ועפר לניר – על השותפות, ההשקעה הרבה )!( וראיית האופק.

לאנשי דרכא, איתן שטרסברג, רויטל לבגורן, וד"ר מור דשן שמתרגשים איתנו מהלמידה ומרוח 
העמק. מביאים מנסיונם הרב אך עם ראש פתוח לגלות איתנו דרכים חדשות.

ליערה ידין שבעצובה מרגישים את ליבה ותבונתה.

לתאיר שטרן, מרכזת הצוות בחכמה ונחישות, הדואגת שכולנו נעבוד קשה 

ליורם קרין, ראש המועצה, המלווה ושותף תמיד.

בהערכה רבה.


